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ABSTRAK 

Pada zaman modern ini Pendidikan Islam mengalami krisis 

spiritual yang menyebabkan kemerosotan moral dan mental karena 

berbagai permasalahan.  Punakawan merupakan salah satu budaya 

lokal yang diciptakan oleh walisongo untuk menyebarkan pendidikan 

Islam dengan mengkolaborasikan budaya Jawa dan unsur-unsur Islam. 

Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui bentuk pendidikan Islam 

berbasis budaya lokal wayang Punakawan di Kelurahan Kangkung 

Kecamatan Bumi Waras. (2) Mengetahui implementasi pendidikan 

Islam berbasis budaya lokal wayang Punakawan di Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Bumi Waras. 

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (Field 

Research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik 

pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Data penelitian 

ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun subjek 

dalam penelitian ini adalah Ki Dalang dan Masyarakat. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  Adapun uji keabsahan data yang digunakan melalui 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pendidikan Islam 

berbasis budaya lokal wayang Punakawan di Kelurahan Kangkung 

meliputi: pendidikan aqidah, pendidikan ibadah, dan pendidikan 

akhlak. Selain dari tiga pokok ajaran Islam di atas, Punakawan juga 

mengajarkan mengenai rendah hati, menghormati tamu serta orang 

yang lebih tua, berbakti kepada guru, toleransi, kejujuran dan 

keikhlasan, kebebasan berdemokrasi, mengingatkan kepada amar 

ma’ruf nahi munkar, persaudaraan dan berlaku bijaksana. Adapun 

Implementasi pendidikan Islam dari budaya lokal wayang Punakawan 

biasanya diterapkan masyarakat pada anak-anak mereka dahulu sejak 

dini. Karena anak diusia dini perlu pembinaan pendidikan Islam yang 

kuat dari orang tuanya. Implementasi pendidikan Islam tersebut 

dilakukan dengan mengenalkan anak pada cerita yang meng-Esakan 

Allah, mengajak anak menerapkan sifat-sifat mulia dan ibadah, serta 

mencari guru atau lingkungan yang dapat memperkuat pola pikir 

islami anak. 
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ABSTRACT 

 

In this modern era, Islamic education is experiencing a 

spiritual crisis that causes moral and mental decline due to various 

problems. Punakawan is one of the local cultures created by 

Walisongo to spread Islamic education by collaborating with 

Javanese culture and Islamic. This research aims (1) Knowing the 

form of Islamic education based on local culture of Punakawan 

puppet in the Kangkung village Bumi Waras sub-district. (2) 

Knowing the implementation of Islamic education based on local 

culture of Punakawan puppet in the Kangkung village Bumi Waras 

sub-district. 

This research is field research with descriptive qualitative 

approach. Sampling technique by means of purposive sampling. This 

research data uses primary data and secondary data. As for the 

subject in this study is the puppeteer and the community. While data 

collection is done by interview, observation, and documentation. The 

data analysis method used in this research is to use data reduction 

steps, data presentation, and drawing conclusions. As for the validity 

of the data used through triangulation of sources, triangulation of 

techniques, and triangulation of time. 

The results obtained that Islamic education based on local 

culture of Punakawan puppet in the Kangkung village Bumi Waras 

sub-district includes: creed education, worship education, and moral 

education. Apart from the three main teachings of Islam above, the 

Punakawan also teach about humility, respect for guests and elders, 

devotion to teachers, tolerance, honesty and sincerity, democratic 

freedon, reminding amar ma’ruf nahi munkar, brotherhood and 

acting wisely. As for the implementataion of Islamic education based 

on local culture of Punakawan puppet is usually applied by the 

community to their children from an early age because early 

childhood needs strong Islamic education from their parents. The 

implementation of Islamic education is done by introducing children 

to stories that united God, invites children to apply noble qualities 

and worship, as well as looking for teachers or environments that can 

strengthen the child’s Islamic mindset. 

 

Keywords: Islamic Education, Local Culture, Punakawan Puppet 
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MOTTO 

 

ةٌ يَّْدُعْىَن اِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُرْوَن بِاْلَمْعُرْوِف َويَْنهَْىَن َعِه  ْنُكْم اُمَّ َوْلتَُكْه مِّ

ى َِك هُُم اْلُمْفلُِحْىَن ) ٰال عمران/
ٰۤ
 (101: 3اْلُمْنَكِر ۗ َواُوٰل

 

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh dari yang ma’ruf dan mencegah dari 

yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” 

(QS. Al-Imran (3): 104) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk   memperoleh   pengetahuan   dan   pemahaman   

yang   pasti terhadap istilah dalam judul tersebut, maka penulis 

akan menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah dengan judul 

“Pendidikan Islam Berbasis Budaya Lokal Wayang Punakawan 

di Kelurahan Kangkung kecamatan Bumi Waras” 

 

1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan artinya suatu usaha mendewasakan 

manusia dengan berbagai pelatihan dan pengajaran, proses 

perbuatan, dan cara mendidik untuk menuju proses 

pengubahan sikap, dan tata laku seseorang, pendidikan juga 

menjadi strata tertinggi dalam kehidupan manusia serta 

menjadi alasan kemajuan dan peradaban. Usaha pendidikan 

berupaya maksimal untuk mengarahkan potensi seseorang 

agar terbentuk kepribadian yang paripurna. 

Pendidikan juga dijelaskan oleh Nanang Fattah sebagai 

suatu proses seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan 

tingkah lakunya didalam masyarakat tempat mereka hidup 

serta proses sesorang yang dihadapkan pada pengaruh 

lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga memperoleh 

kemampuan perkembangan sosial dan kemampuan individu 

yang optimum. 
1  

                                                         
1  Nanang Fattah, Konsep Manajamen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan 

Sekolah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) hal. 5 
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Rasa semangat pendidikan ini juga dijelaskan dalam 

Al-Quran surah Al-Mujadalah 58:11 

                 

                  

                  

               

  “Wahai orang-orang yang beriman, apabila 

dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-

majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” 

(kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa 

yang kamu kerjakan.”  (Al-Mujadalah/58:11) 

Ayat diatas menjelaskan pentingnya orang 

berpendidikan atau berilmu, karena dalam pandangan islam, 

kedudukan ilmu adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan 

Sunnah. Surah ini juga mengaskan keutamaan orang berilmu 

dan penuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT, 

karena semakin tinggi derajat kita, maka semakin dekat pula 

kita dengan Allah SWT serta pahala orang berilmu juga sama 

dengan Jihad Fisabililah. 

2. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan islam memiliki arti luas, dalam sekolah 

formal maupun non- formal pendidikan islam sering dikaitkan 

dengan studi aqidah, fiqih, hadits, al- Quran, dan sebagainya. 

Pendidikan islam adalah proses bimbingan dari orang dewasa 
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kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar 

berkepribadian muslim yang sesuai dengan Al-Quran dan 

Sunnah.
2
 

Zakiah Darajat juga menjelaskan bahwa pendidikan 

pertama bagi anak-anak adalah orang tua yang pada khususnya 

membentuk sikap hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai agama 

Islam dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan nilai-

nilai Islam. Pendidikan Islam yang dimaksud disini adalah 

usaha yang berupa asuhan dan bimbingan terhadap anak didik 

kelak setelah selesai pendidikan dapat memahami dan 

mengamalkan ajaran Islam dalam pandangan hidupnya.
3
 

Dari beberapa pengertian pendidikan islam menurut 

beberapa ahli diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 

pendidikan islam adalah suatu proses membimbing manusia 

dari tingkat kehidupan individu dan sosial, baik jasmani dan 

rohani untuk menjadi lebih dewasa dalam menghadapi 

tanggung jawab dunia yang sesuai ajaran-ajaran Al-Quran 

dan Hadits untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat 

sehingga terbentuk manusia yang seutuhnya. 

3. Budaya Lokal 

Budaya lokal diartikan sebagai suatu pandangan hiudp 

yang berkembang dalam suatu komunitas sosial dan etnik 

tertentu yang dibatasi oleh unsur kedaerahan, geografis, dan 

pengalaman sejarah yang unik. Budaya lokal juga dapat 

dikatakan sebagai hasil budaya dari daerah-daerah diseluruh 

Indonesia.
4
 

 

 

                                                         
2 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2011) Cet 

IX, hal. 35 
3 Ibid., hal. 86 
4 Koentjaraninggrat, Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hal. 19 



4 

4. Wayang 

Wayang adalah jenis pertunjukan yang mengisahkan 

seorang tokoh atau kerajaan yang berada dalam dunia 

perwayangan. Wayang juga merupakan titik temu budaya 

Jawad dan Islam yang merupakan suatu momentum yang 

sangat berharga bagi perkembangan khasanah budaya Jawa.
5 

Wayang merupakan salah satu budaya yang paling menonjol 

meliputi suara, musik, sastra, lukis, pahat, dan seni 

perlambangan. 

5. Punakawan  

Punakawan berasal dari kata Puna yang artinya 

mengerti dan kawan yang artinya teman. Punakawan berarti 

teman yang pengertian terhadap teman yang lain. Punakawan 

juga dapat diartikan sebagai pengasuh, pembimbing yang 

memiliki kecerdasan berpikir, dan juga sikapnya yang 

bijaksana.
6
 Cerita dalam punakawan bukan sekedar sebagai 

penghibur, melainkan sebagai pamong ksatria. 

6. Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras 

Kelurahan Kangkung merupakan suatu kampung dan 

dipimpin seorang kepala kangkung bernama Saman pada 

awalnya, dan menginduk pada Kecamatan Teluk Betung 

Selatan Daerah Tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 24 tahun 1983 tentang 

perubahan nama Kota Madya Daerah Tingkat II Tanjung 

Karang- Teluk Betung berubah menjadi Kota Madya Daerah 

Ttingkat II Bandar Lampung, sehingga menjadi Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Madya 

Daerah Tingkat II Bandar Lampung.Kemudian pada tahun 

1990 status Kampung Kangkung menjadi Kelurahan 

(Kelurahan Kangkung) dan dipimpin oleh seorang Lurah yang 

                                                         
5 Eka D Sitorus, Seni Peran Untuk Teater, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama. 2003) hal. 15 
6 M. Darori Amin, Islam dan Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Gama Media, 

2000) hal. 183 
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juga sebagai Lurah pertama bernama A. Nawasi. Selanjutnya 

tahun 2012 diadakan pemekaran Kelurahan atau Kecamatan 

sesuai Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 

2012 tentang pembentukan Kelurahan dan Kecamatan. Maka 

sebagaimana Peraturan Daerah tersebut sesuai pasal 20 

Kelurahan Kangkung menginduk pada Kecamatan Bumi 

Waras.
7
 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Islam memiliki kontribusi yang sangat 

penting dalam meningkatkan kualitas manusia apalagi dengan 

adanya pendidikan Islam maka akan menciptakan generasi yang 

memiliki imunitas keIslaman dan kesempurnaan akhlak. Oleh 

karenanya manusia merupakan kekuatan sentral dalam 

pembangunan sehinga mutu dan sistem pendidikan akan dapat 

ditentukan keberhasilannya melalui peningkatan motivasi belajar. 

Pada masa kini peradaban manusia mengalami banyak perubahan 

yang memunculkan sebuah krisis pada dimensi kespiritualan dan 

keimanan baik dalam kehidupan individu, masyarakat bahkan 

pada sektor yang lebih luas. Dewasa ini masyarakat yang 

berpandangan sempit pun menyadari krisis tersebut yang banyak 

menghantui kehidupan masyarakat. Hal itu dijumpai dalam 

realitas dimana manusia hidup dizaman modern yang 

menggunakan berbagai teknologi, tetapi dalam menempuh 

kehidupan terjadi distorsi-distorsi nilai kemanusiaan, jiwa serta 

mental yang tidak siap menempuh peradaban modern sehingga 

menyebabkan prilaku menyimpang.   

Seperti contohnya kasus yang terjadi di Kelurahan 

Kangkung seperti remaja menjual teman perempuannya dengan 

dijanjikan uang senilai dua ratus ribu rupiah, dimana praktik 

tersebut dilakukan saat pelaku dan korban bermain di pasar malam 

                                                         
7 Sumber: Dokumentasi Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras 
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di Jalan Ir. Sutami pada 13 November 2021.
8   Kasus lainnya 

seperti kasus pencurian motor yang marak terjadi di Kelurahan 

Kangkung, kejadian tersebut bahkan diduga bisa terjadi sampai 

tiga kali dalam seminggu seperti yang diungkap oleh Rosiana 

warga Gudang Lelang Kelurahan Kangkung pada 15 Januari 

2022.
9

 Dengan adanya perubahan ini, lembaga pendidikan 

mengembangkan kualitas pendidikan disegala bidang ilmu 

termasuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

adanya hal itu maka dapat disimpulkan pentingnya peranan 

pendidikan Islam dalam membangun suatu moral bangsa dan 

negara dapat menuju sebuah kesejahteraan yang diinginkan.
10

 

Dalam era globalisasi seperti ini dunia pendidikan harus 

kreatif dan inovatif baik dalam menentukan strategi, media, dan 

alat pembelajaran sehingga bersaing dengan perkembangan 

zaman. Budaya dinegeri ini telah terhalang sekali dengan alat 

yang serba modern yang telah meracuni generasi sekarang 

padahal budaya-budaya harusnya dilestarikan dan dijaga agar 

tidak hilang dikehidupan mendatang. Tetapi masih banyak 

generasi yang masih sangat menyukai kebudayaan mereka sendiri. 

Padahal berbagai macam budaya yang dimiliki bangsa sangat 

banyak dan bisa diamalkan makna yang terkandung dalam budaya 

tersebut. Adapun budaya yang dapat dijadikan media 

menyampaikan pendidikan khususnya bagi lingkungan 

bermasyarakat yaitu budaya kesenian wayang. 

Kesenian wayang dalam masyarakat Indonesia 

khususnya dalam masyarakat Jawa memiliki kedudukan yang 

penting serta cerita yang disampaikan dalam wayang berisi 

                                                         
8 Reni Fitriani, 2021. “Remaja Bandar Lampung Jual Teman ke Pria Hidung 

Belang, Tarif Dua Ratus Ribu Sekali Kencan”. Dalam Tribun Lampung.co.id, 23 

November 2021. Kelurahan Kangkung Bandar Lampung 
9 Andrius Martogi Pinem, 2022. “Seminggu Terjadi Tiga Kasus Curanmor di 

Pasar Gudang Lelang Kelurahan Kangkung”. Dalam KupasTuntas.co, 15 Januari 

2022. Kelurahan Kangkung Bandar Lampung 
10 M. Samsul Arifin, Komparasi Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. 

Hasyim Asy‟ari Tentang Pendidikan Islam, (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2010) hal. 1 
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nasihat dan renungan-renungan tentang eksistensi manusia dan 

Tuhannya, hubungan sesama manusia, kekuatan supra alam, 

serta hubungan manusia dengan kekuatan alam.  Wayang juga 

merupakan gambaran dari budaya Jawa yang merefleksikan dari 

kehidupan nyata, nilai dan tujuan hidup, harapan, moralitas, dan 

cita-cita kehidupan orang Jawa.  Kesenian wayang juga 

merupakan tradisi kebudayaan sekaligus hiburan yang 

digemari masyarakat, jika orang menonton wayang, bukan 

hanya visual saja yang mereka lihat melainkan pesan yang 

tersirat dari lakon wayang yang ditampilkan tersebut.
11

 

Hingga kini wayang masih menjadi aplikasi dalam 

menyampaikan pendidikan moral dan bentuk kesenian yang masih 

dijaga sampai sekarang. Akan tetapi zaman modern dimana 

perkembangan teknologi dan informasi semakin maju dan 

berkembang pesat yang mengakibatkan generasi-generasi muda 

lebih dekat dengan kebudayaan asing daripada kebudayaan sendiri 

dikarenakan mereka lebih leluasa dan bebas memilih hiburan 

yang berasal dari luar dengan mudah yang ditayangkan media-

media seperti televisi, radio, handphone berupa film-film atau 

juga dengan video yang mudah sekali dicerna karna tidak 

menggunakan simbol-simbol atau isyarat yang terdapat dalam 

wayang.
12 

Apalagi penggunakan bahasa daerah seperti Jawa yang 

semakin merosot dikalangan generasi muda yang harusnya 

melestarikan bahasa daerah. Mereka justru malah semakin banyak 

menggunakan bahasa asing atau campuran Jawa- Indonesia-

Inggris dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan dalam cerita 

wayang masih menggunakan bahasa daerah seperti Jawa-Sunda. 

Disamping pengetahuan generasi muda tentang cerita 

                                                         
11  Heniy Astiyanto, Filsafat Jawa Menggali Butir-Butir Kearifan Lokan, 

(Yogyakarta: Shaida, 2006) hal. 317 
12  Bambang Murtiyos, dkk, Pertumbuhan dan Perkembangan Seni 

Pertunjukan Wayang, (Surakarta: Citra Etnika, 2004) hal. 4 
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Mahabharata dan Ramayana sangat kurang sekali sehingga sulit 

memahami makna dari pertunjungan wayang. 

Perubahan besar pada kesenian wayang dimulai dari 

bentuk dan cara pagelaran wayang hingga nilai-nilai falsafah yang 

dianut. Pada masa itu juga hampir setiap pagelaran wayang 

sebagai bekal hidup didunia diselipi nasihat-nasihat agama. 

Perubahan besar wayang juga tidak lepas dari peran Sunan 

Kalijaga, beliau ingin menarik perhatian dari masyarakat dengan 

cara memadukan antara kesenian wayang dengan dakwah yang 

beliau sampaikan. 

Ketika Sunan Kalijaga menciptakan karakter punakawan 

dalam dunia wayang Indonesia, pengaruh agama islam semakin 

terlihat jelas. Punakawan sendiri memiliki dua kata yang terdiri 

dari Puna artinya “jelas, setia, cermat” sedangkan kawan artinya 

“teman atau sahabat” dengan demikian punakawan yaitu teman 

yg setia dan cermat sebagai pamong ksatria yang terpercaya.
13

 

Karakter punakawan terdiri dari Semar, Petruk, Gareng, dan 

Bagong. 

Semar yang merupakan jelmaan dari dewa ismaya yang 

memiliki watak tegas, adil, mengayomi, bijaksana dan 

pemberani.
14

 Gareng memiliki watak lucu, humoris, dan suka 

menghibur tuannya, petruk memiliki watak humoris, pandai 

menyanyi dan menari serta bagong memiliki watak pemberani 

dan adil. Dengan adanya punakawan ini mewakili kaum sudra 

atau rakyat jelata bisa menjadi lakon atau peran utama dalam 

pementasan wayang.  Tujuan dengan adanya punakawan juga 

secara tidak langsung untuk mengubah mindset para pecinta 

wayang bahwasannya tokoh wayang tidak selalu tokoh ksatria.
15 

Pesan tersirat yang disampaikan dari punakawan ini yaitu 

tidak ada salahnya bergaya hidup sederhana seperti rakyat biasa 

                                                         
13  Marwanto dan R. Budhy Moehanto, Apresiasi Wayang, (Sukoharjo: 

Cendrawasih. 2001) hal. 17  
14 Ibid., hal. 17 
15 Ibid., hal. 20 
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sebagai orang yang memiliki pangkat tinggi. Hadirnya punakawan 

juga sebagai penyeimbang antara atasan dan bawahan, antara 

pemimpin dan rakyat, jadi pemimpin harus selalu mendengar 

aspirasi masyarakat. 

Disamping itu, karakter kelompok punakawan dalam 

cerita pewayangan adalah sebagai penasihat spiritual, berperan 

sebagai teman bercengkrama, dan juga bisa menjadi teman 

penghibur dikala susah.  Pada dasarnya, Semar dan tokoh lainnya   

berperan   mengajak   para   ksatria/rakyatnya untuk selalu 

melakukan perbuatan kebaikan yang dalam terminology islam 

disebut sebagai Amar Ma‟ruf. Adapun Islam dalam hal ini 

mengandung tiga arti yakni Pertama, Iman, Kedua, Berbuat 

baik serta mempunyai kemampuan melihat kebenaran akan 

menang, ketiga, keburukan atau kebatilan, melihat bahwa segala 

sesuatu hal yang berhubungan dengan kebatilan pasti akan kalah. 

Bagi orang jawa, wayang merupakan salah satu hiburan 

sekaligus pedoman hidup bagi mereka dalam menganalisa diri, 

bertingkah laku dengan sesama, bagaimana menyikapi hakikat 

diri sebagai manusia dan bagaimana berhubungan dengan 

mencapai penciptanya. 
16

 Sebagaimana dalam firman Allah SWT 

dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi: 

                 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepadaku” 

 

Allah SWT menegaskan dalam ayat diatas bahwa tujuan 

diciptakan manusia dan jin kebumi adalah untuk beribadah 

kepadanya. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, tunduk, 

                                                         
16 Simuh, Islam dan Pergumulan Budaya Jawa, (Yogyakarta: Gama Media, 

2000) hal. 154 
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patuh terhadap segala yang dikehendaki- Nya.  Ketundukan dan 

kepatuhan tersebut haruslah total baik lahir maupun batin. 

Tujuan ibadah adalah untuk mencari Ridha Allah SWT. 

Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi dua, yaitu 

ibadah mahdah, yang berhubungan langsung dengan Allah SWT 

seperti shalat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Serta ibadah 

ghairu mahdah yaitu ibadah yang belum ditetapkan ketentuan 

secara khusus dalam pelaksanaannya.  Ibadah ini juga berkaitan 

dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya seperti 

menyantuni fakir msikin, menolong orang lain, dan sebagainya. 

Punakawan sendiri secara karakteristik mewakili profil 

umum kebanyakan manusia. Dalam cerita pewayangan Jawa, 

Punakawan dibagi menjadi dua kelompok yang masing-

masingnya memiliki peranan yang sama baik dalam penasihat 

maupun dalam bidang politik.  Kelompok punakawan 

menggambarkan sekumpulan manusia yang jujur, sederhana, 

berbuat sesuatu dengan tulus dan tanpa pamrih, cerdik, mata 

batinnya sangat tajam, tetapi juga memiliki pengetahuan yang 

sangat luas. Dan dari karakter mereka kita banyak mengambil 

hikmah atau pelajaran dari sebuah pagelaran wayang.
17

 

Punakawan juga merupakan gambaran kehidupan didunia, 

seperti semar yang bijaksana dan suka memberikan petuah-petuah 

yang membangun, Gareng sebagai manusia yang tak banyak 

bicara dan juga cerdas, Petruk yang ceplas-ceplos cenderung 

kurang pandai tapi punya semangat tinggi untuk belajar, serta 

Bagong cenderung suka menghibur orang-orang disekitarnya dan 

humoris.
18

 

Banyak sekali nilai-nilai pendidikan islam dari cerita 

perwayangan, khususnya wayang punakawan pengetahuan tentang 

pendidikan islam itu dapat kita pelajari dari kisah tokoh tersebut. 

                                                         
17  Ardian Kresna, Punakawan Simbol Kerendahan Hati Orang Jawa, 

(Yogyakarta: Narasi. 2012) 
18  Samsunu Yuli Nugraha, Semar dan Filsafat Ketuhanan, (Yogyakarta: 

Gelombang Pasang, 2005) hal. 70 
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Selain menjadi media pembelajaran juga dapat melestarikan 

kembali kebudayaan yang telah ada sejak zaman dahulu. Dalam 

hal ini, Pendidikan Islam tidak hanya yang tercantum dalam 

rukun Islam saja melainkan kesenian wayang juga memiliki 

ajaran-ajaran yang mengandung ketauhidan didalamnya. Untuk 

itu, dalam hal ini penulis tertarik mengambil permasalahan itu 

dengan Judul “Pendidikan Islam Berbasis Budaya Lokal 

Wayang Punakawan di Kelurahan Kangkung Kecamatan 

Bumi Waras”.  

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dibahas maka fokus penelitian ini mengenai pendidikan Islam 

berbasis budaya lokal wayang Punakawan yang terdapat di 

Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras. Sedangkan sub 

fokus penelitian yang akan dibahas yaitu mengenai implementasi 

pendidikan Islam berbasis budaya lokal wayang Punakawan di 

Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk pendidikan Islam berbasis budaya lokal 

wayang Punakawan di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi 

Waras? 

2. Bagaimana implementasi dari pendidikan Islam berbasis 

budaya lokal wayang Punakawan yang terdapat di Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Bumi Waras? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bentuk pendidikan Islam berbasis budaya lokal 

wayang Punakawan di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi 

Waras. 
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2. Mengetahui implementasi dari pendidikan Islam berbasis 

budaya lokal wayang Punakawan yang terdapat di Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Bumi Waras. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis, 

maka demikian: 

1. Secara teoritis mampu memberikan kontribusi baik dalam 

dunia pendidikan maupun masyarakat mengenai nilai-nilai 

pendidikan Islam yang ada dalam karakter lakon wayang 

Punakawan serta hasil penelitian ini dapat menjadi referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

2. Secara praktis mampu memberikan kegunaan baik untuk 

penulis, pembaca atau masyarakat mengenai impelementasi 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam karakter lakon wayang 

Punakawan dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

G.  Kajian Terdahulu Relevan 

1)       Penelitian   yang   dilakukan oleh   Ilham   Syahrul   

Jiwandono   dan Khairunnisa dengan judul “Pemanfaatan 

Nilai-Nilai Filosofis Punakawan dalam Upaya Penguatan 

Karakter Mahasiswa” penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dimana lokasi penelitian dilakukan di Program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram 

dengan teknik pengambulan data wawancara tidak 

terstruktur, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan.  Hasil dari penelitian ini yaitu 

menunjukkan terjadinya moral dilingkungan kampus dengan 

adanya bukti hilangnya kesopanan santunan antara 

mahasiswa dan dosen serta pemanfaatan media kesenian 

wayang yang sangat cocok untuk membentuk karakter 

mahasiswa karena banyak sekali nilai yang terkandung 
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didalam kesenian wayang dan juga pemahaman akan makna 

filosofis dari wayang tersebut.
19

 

2)      Penelitian   yang   dilakukan   oleh   Eddy Saputra dengan 

judul “Kontribusi   Tokoh Punakawan pada Pagelaran 

Wayang Kulit Terhadap Pendidikan Islam Kepada 

Masyarakat” dengan menggunakan penelitian studi pustaka 

dan data yang dikumpulkan dapat melalui buku, catatan, 

kisah-kisah sejarah dan yang lain sebagainya. Tujuan dalam 

penelitian ini yaitu menyebarkan dakwah dengan 

menggunakan media yang tidak bersinggungan dengan 

budaya yang sudah ada.  Adapun hasil dari penelitian ini 

yaitu pendekatan akhlak dan moral melalui pendidikan Islam 

dimana dalam pendekatan tersebut tokoh-tokoh Punakawan 

dimunculkan. Punakawan ini juga mengajarkan moderasi 

dalam beragama yang tidak bersinggungan dengan budaya 

lokal, dalam hal ini Punakawan menjadi pembeda dalam 

cerita wayang kulit diJawa dengan nama khas Jawa 

Punakawan.
20

 

3)      Penelitian yang dilakukan oleh Asrul Anan dan Siti 

Juwariyah “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam 

Karakter Wayang Punakawan” dengan menggunakan 

penelitian kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Desktop 

Research dan studi dokumentasi dimana penyajian 

didasarkan pada kajian pustaka baik berupa buku maupun 

bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. 

Hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai karakter 

yang ada dalam tokoh wayang Punakawan dalam 

                                                         
19 Ilham Syahrul Jiwandono, Khairunnisa, Pemanfaatan Nilai-Nilai Filosofis 

Punakawan Dalam Upaya Penguatan Karakter Mahasiswa, Jurnal Pendidikan dan 

Ilmu Pengetahuan, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Vol. 20, No. 1, 

Febuari 2020 
20 Eddy Saputra, Kontribusi Tokoh Punakawan Pada Pagelaran Wayang Kulit 

Terhadap Pendidikan Islam Kepada Masyarakat, Jurnal Susunan Artikel Pendidikan, 

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Vol. 6, No. 2, Desember 2021 
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perwayangan serta analisis dari nilai-nilai pendidikan Islam 

tersebut dalam karakter Punakawan.
21

  

Penelitian yang dilakukan Asrul Anan dan Siti 

Juwariyah dengan peneliti memiliki kesamaan membahas 

tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam karakter wayang 

Punakawan, tetapi dalam penelitian ini tidak membahas 

mengenai implementasi dari nilai-nilai pendidikan Islam dari 

karakter wayang Punakawan. Untuk itu peneliti akan 

membahas secara spesifik mengenai nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam karakter wayang Punakawan serta 

implementasinya dalam kehidupan masyarakat. 

4)      Penelitian yang dilakukan oleh Amirul Sholihah “Makna 

Filosofis Punakawan dalam Wayang Jawa” tahun 2008 yang 

merupakan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin jurusan Aqidah 

dan Filsafat. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan 

mengenai bahasan peranan serta makna filosofis yang 

terkandung didalam tokoh punakawan dalam pewayangan 

Jawa.  Karena peranan punakawan sangat besar manfaatnya 

dan sangat penting baik sebagai hiburan dalam pertunjukan 

maupun sebagai prasarana nasihat-nasihat bermanfaat yang 

ingin disampaikan dalam tokoh punakawan kepada 

masyarakat.
22

 

Penelitian ini lebih terfokus pada peranan dari tokoh 

punakawan karena dari cerita kehidupan manusia 

menyajikan berbagai macam kata mutiara, petuah-petuah 

serta ajaran pendidikan yang diambil dari pagelaran wayang 

tersebut. Penelitian ini sendiri menggunakan jenis penelitian 

library search dengan pendekatan filosofis, untuk mencari 

informasi yang terkandung dalm teks ataupun muatan teks. 

                                                         
21 Asrul Anan, Siti Juwairiyah, Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam 

Karakter Wayang Punakawan, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Universitas Yudharta 

Pasuruan, Jawa Timur, Vol. 2, No. 2, Juni 2017 
22  Amirul Shalihah, Makna Filosofis Punakawan Dalam Wayang Jawa, 

Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

2008 
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5)      Penelitian yang dilakukan oleh Dessi Stifa Ningrum 

“Peran Tokoh Punakawan dalam Wayang Kulit Sebagai 

Media Penanaman Karakter di Desa Bendosewu 

Kecamatan Talun Kabupaten Blitar” tahun 2010 yang 

merupakan Mahasiswa dari Universitas Negeri Malang 

mengambil Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan 

Kewarganegaraan. Hasil penelitian ini adalah karakter 

punakawan dalam kesenian wayang kulit, dan peran 

punakawan dalam menanamkan karakter tersebut, peran 

dalang dalam menghidupkan peran punakawan dalam 

pagelarang wayang, serta tanggapan mengenai peran 

punakawan dalam menanamkan karakter pada pagelaran 

wayang terhadap masyarakat Desa Bendosewu. Pendidikan 

karakter yang ditanamkan tokoh wayang punakawan menjadi 

sarana kemanusiaan dan pemberdayaan dalam menciptakan 

masyarakat yang memiliki tingkah laku baik. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, dan menggunakan teknik analisa reduksi dan 

penyajian data serta penarikan kesimpulan.
23

 

Dalam penelitian kajian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa peneliti akan mengambil subjek yang 

berbeda yaitu mengenai Pendidikan Islam yang ada dalam 

budaya lokal wayang punakawan serta implementasi 

tersebut terhadap kehidupan bermasyarakat di Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Bumi Waras. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

penelitian lapangan (Field Research) karena pengumpulan 

data yang diperoleh dalam penelitian ini diambil secara 

langsung di lokasi tempat penelitian dan metode ini juga 

                                                         
23  Dessi Stifa Ningrum, Peran Tokoh Punakawan Dalam Wayang Kulit 

Sebagai Media Penanaman Karakter di Desa Bendosewu Kecamatan Talun 

Kabupaten Blitar, Skripsi, Fakultas Sosial, Universitas Negeri Malang, 2010 
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dilakukan untuk mengetahui realita yang terjadi di 

masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif Deskriptif yang 

bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek 

penelitian dengan mendeskripsikan suatu keadaan kemudian 

menganalisanya.
24

 Penelitian yang digunakan oleh 

penelitian ini bukan berupa angka-angka melainkan data-

data yang diperoleh bersumber dari wawancara, observasi, 

catatan lapangan, maupun dokumen lainnya. 

2. Sumber Data Penelitian  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data ini 

didapat oleh peneliti melalui narasumber pertama atau 

tempat objek penelitian yang dilakukan.
25   Dalam 

penelitian ini, peneliti melibatkan informan yaitu Ki 

Dalang Mukhtar, tokoh pemain pewayangan yang masih 

aktif di masyarakat khususnya didaerah Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Bumi Waras, serta tokoh 

masyarakat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber-sumber yang sudah ada untuk mendukung data 

primer, serta data sekunder itu masih ada hubungannya 

dengan objek yang dikaji. Melalui data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini bisa berupa buku-buku, 

jurnal, dokumentasi, video ataupun internet yang masih 

ada relevansinya dengan judul skripsi yang diteliti. 

 

                                                         
24 M. Djunanaid Ghoni, Fauzan Al-Manshur, Metode Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 20212) hal. 29 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2015) hal. 

326 
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3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan 

tujuan tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu 

pewawancara (Interviewer) yang memberikan 

pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan (Interviewee). 26  Adapun teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

secara Purposive Sampling yakni peneliti cenderung 

memilih informan yang dapat dipercaya untuk menjadi 

sumber data yang tepat serta memiliki informasi yang 

intensif. 

Teknik wawancara ini dilakukan secara tatap 

muka (Face to Face). Informan wawancara yang 

peneliti tuju yaitu bapak Ki Dalang Mukhtar selaku 

dalang yang ada dimasyarakat Kelurahan Kangkung 

beserta masyarakat sekitar Kelurahan Kangkung.Adapun 

pembagian wawancara dibagi menjadi: 

1) Wawancara Terstruktur 

Wawancara yang berisi serangkaian 

pertanyaan yang disiapkan dan disusun menurut 

urutan yang telah disajikan. Demikian, untuk 

melakukan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan 

tertulis alternative. 

2) Wawancara Semi Terstruktur 

Wawancara ini biasanya pelaksana akan 

lebih mengarahkan pembicaraan dimana tidak 

mengajukan persoalan berdasarkan daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan. Tujuan dalam wawancara ini 

untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka 

                                                         
26  Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai 

Instrumen Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hal. 29 
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serta pihak yang diwawancara dimintai ide dan 

pendapatnya. 

3) Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara ini dilakukan secara bebas 

dimana peneliti tidak harus menggunakan sebuah 

pedoman wawancara yang disusun secara sistematis 

untuk mengumpulkan data.
27

 

Adapun jenis wawancara yang digunakan 

peneliti adalah wawancara tidak terstruktur karena 

wawancara yang dilakukan berlangsung secara 

alami, tidak diikat atau diatur sesuai pedoman atau 

suatu format yang baku. 

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan tindakan 

yang disusun secara sistematis memiliki fokus untuk 

melihat serta mencatat seluruh prilaku maupun jalan 

cerita yang memiliki tujuan tertentu.  Observasi juga 

dapat diartikan sebagai proses melihat, mengamati, serta 

mencermati prilaku sistematis untuk tujuan dalam sebuah 

penelitian.
28

  

Adapun observasi ini dilakukan untuk 

memperoleh data-data mengenai pendidikan Islam 

berbasis budaya lokal wayang Punakawan di Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Bumi Waras. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data-data 

kualitatif dengan   melihat   atau   menganalisis   

dokumen-dokumen   yang dibuat subjek itu sendiri atau 

                                                         
27 Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2014) 

hal. 49 
28 Ibid., hal. 22 
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orang lain tentang objek.
29

 Hal ini juga sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono yaitu 

dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah terjadi 

berupa tulisan, gambar atau sebuah karya dari seseorang. 

Telaah dokumen dilakukan untuk memperoleh data 

tentang catatan atau dikumentasi pada saat pagelaran 

wayang. 

4. Analisis Data 

Metode analisis data merupakan upaya jalan bekerja 

dengan data, serta menemukan pola memilah-milahnya 

menjadi satu.
30

 Kegiatan analisis data yaitu: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah kegiatan berpikir yang 

sensitive sehingga memerlukan kecerdasan dan 

keleluasaan serta kedalaman wawasan yang tinggi. 

reduksi data berarti memilih dan meresume hal-hal 

yang menjadi fokus pada hal-hal yang penting, mencari 

tema atau ide pokok, pola, serta menyingkirkan hal 

yang tidak diperlukan. Jadi data yang telah direduksi 

akan membentuk gambaran yang lebih tepat dan nyata 

juga mempermudah peneliti dalam melaksanakan 

pengumpulan data selanjutnya. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah direduksi, langkah-langkah selanjutnya 

adalah menampilkan   data.   Jika   dalam   penelitian   

kuantitatif   data disajikan dalam bentuk table, grafik, 

angka dan sebagainya. Dari data tersebut akan 

terorganisir, diatur melalui pola hubungan, jadi akan 

lebih mudah dipahami dalam penelitian. 

                                                         
29 Sugiyono, Op. Cit, hal. 240 
30 Suwartono, Op. Cit, hal. 80 
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Miles dan Huberman menyatakan bahwa data 

yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu 

dalam bentuk teks naratif, dengan mendisplay data, 

akan lebih mudah memahami yang dibaca, dan 

merencanakan selanjutnya setelah mengetahui apa yang 

dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan disini adalah langkah 

untuk menjawab permasalahan yang sejak awal 

penulisan telah dipaparkan. Kesimpulan ini berupa isi 

data-data yang valid sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan dilapangan. Kesimpulan yang ada dalam 

penelitian kualitatif adalah sebuah temuan baru yang 

memang belum ada sebelumnya. Temuan itu bisa berupa 

gambaran objek yang sebelumnya memang masih belum 

jelas, sehingga diteliti agar lebih jelas. 

5. Teknik Keabsahan Data 

a. Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kebenaran data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa 

sumber. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis 

oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.
31 

Data yang diperoleh berasal dari metode ataupun sumber 

perolehan data. Misalnya selain wawancara dan observasi, 

peneliti juga bisa menggunakan observasi terlibat seperti 

catatan tertulis, dokumen pribadi, gambar atau foto. 

b. Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kebenaran data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Bila 

                                                         
31 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007) 

hal.274 
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teknik pengujian data tersebut menghasilkan data yang 

berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut 

kepada sumber data yang bersangkutan untuk 

emmastikan data mana yang dianggap benar. 

c. Triangulasi Waktu 

Data yang dikumpulkan dengan teknik 

wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih 

segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih 

kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan   

dengan   wawancara, observasi atau teknik lain dengan 

situasi yang berbeda. Melakukan pengulangan sampai 

ditemukan kepastian datanya. 

I.   Sistematika Pembahasan 

BAB I Membahas mengenai penegasan judul, latar 

belakang permasalahan, fokus dan sub-fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta 

sistematik pembahasan. Pada bab pertama berisi pembahasan 

sebagai pengantar untuk pembaca agar mengetahui hal yang 

akan dibahas dalam skripsi ini.  

BAB II Menjelaskan mengenai landasan teori yang 

dikumpulkan secara akurat melalui data hasil penelitian berupa 

gambaran umum tentang pendidikan Islam berbasis budaya lokal 

wayang Punakawan di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi 

Waras. 

BAB III Membahas tentang deskripsi objek penelitian, 

berupa gambaran umum Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi 

Waras serta penyajian fakta penelitian yang dilakukan di 

Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras. 

BAB IV Membahas tentang analisa data penelitian dan 

temuan penelitian yang mengenai pendidikan Islam berbasis 
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budaya lokal wayang Punkawan yang dilakukan di 

Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras. 

BAB V Merupakan kesimpulan dari pengokohan serta 

rekomendasi dari peneliti tentang hal yang menjadi pembahasan 

dari pendidikan Islam yang terdapat dalam budaya lokal wayang 

Punakawan di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai 

pengertian pendidikan islam, penulis akan memaparkan 

terlebih dahulu mengenai pengertian pendidikan. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan berasal 

dari kata didik atau mendidik, yang artinya membina atau 

memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, 

dengan kata lain pendidikan memiliki arti sebagai upaya untuk 

mendewasakan manusia dalam proses pengubahan sikap dan 

juga prilaku seseorang atau kelompok dalam membina proses 

perbuatan, pengajaran dan latihan, serta cara- cara untuk 

mendidik.
32

 

Pendidikan juga diartikan sebagai pemberian 

bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh pendidik 

kepada peserta didik menuju proses kedewasaannya dalam 

mengembangkan potensi jasmani dan rohani serta dilakukan 

dalam usaha secara sadar dan terencana untuk mencapai 

tujuan agar peserta didik melakukan hidupnya dengan mandiri. 

Adapun pengertian dari pendidikan Islam adalah 

pembentukan kepribadian seorang muslim. Sebagaimana 

pendapat yang disampaikan Moh. Haitami Salim dan Erwin 

Mahrus mengemukakan bahwa pendidikan islam adalah upaya 

yang dilakukan dengan sadar untuk mengubah tingkah laku 

individu dan kehidupannya kea rah yang lebih baik.
33

 

                                                         
32  Rahmat Hidayat dan Abdillah, Ilmu Pendidikan, Konsep, Teori, dan 

Aplikasinya, (Medan: LPPPI, 2019) hal. 23 
33 Qiqi Yuliati Zakiyah dan A. Rusdiana, Pendidikan Nilai, (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2014) hal. 143 
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Demikian, M. Arifin juga memaparkan pendidikan Islam 

adalah sebuah yang secara operasional menjaga, memperbaiki, 

menumbuhkan dan membina manusia menuju kehidupan yang 

lebih baik agar terangkat derajatnya.
34

 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan islam merupakan usaha membina dan 

membimbing peserta didik dengan rasa penuh tanggung jawab, 

dan kemampuan untuk mendidik sesuai dengan ajaran islam 

yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits agar terbentuk 

kepribadian muslim menuju ke tingkat yang lebih baik. 

Pendidikan Islam sebagai agama yang menjadi rahmat 

bagi seluruh alam, memiliki cakupan ruang lingkup atau 

pokok-pokok pendidikan Islam yang saling terkait satu sama 

lain dan tidak terpisahkan. Pokok-pokok tersebut diantaranya: 

1) Aqidah 

Aqidah secara bahasa berarti ikatan sedangkan 

secara istilah bermakna perjanjian yang teguh, terpatri, 

dan tertanam kuat didasar hati yang paling dalam.
35

 

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-A‟raf 

ayat 172 

                        

                       

               

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan 

keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah 

mengambil kesaksian dari jiwa mereka (seraya 

                                                         
34 Abd. Rahman Geteng, Pendidikan Islam Dalam Pembangunan, (Makassar: 

Yayasan al-Ahkam, 2001) hal. 25 
35  Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan 

Pemikiran dan Kepribadian Muslim, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006) hal. 

124 
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berfirman) “Bukankah aku ini Tuhanmu?” mereka 

menjawab “Betul, kami menjadi saksi”. Agar di hari 

Kiamat kamu semua tidak mengatakan “Sesungguhnya 

kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini 

(keesaan Tuhan)”. (Al-A‟raf/7:172) 

 

Aqidah berhubungan erat dengan keimanan. 

Iman dipahami sebagai sesuatu yang diyakini dalam 

hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan 

perbuatan. Abdurrahman An-Nahlawi menjelaskan 

bahwasannya “keimanan merupakan landasan aqidah 

yang dijadikan sebagai guru untuk membangun 

pendidikan agama Islam”. Adapun masa tepenting 

dalam pembinaan aqidah adalah masa kanak-kanak, 

karena diusia seperti mereka biasanya memiliki 

kelebihan yang tidak dimiliki pada masa sesudahnya, 

guru dan orang tua memiliki peluang yang sangat besar 

dalam membina, membentuk, dan mengarahkan anak. 

Apapun yang diberikan dan ditanamkan mereka sejak 

dini akan bisa tumbuh baik, sehingga kedepannya akan 

membuahkan hasil yang bermanfaat baik bagi orang tua 

maupun anak itu sendiri.  

Menurut Syekh Hasan Al-Banna dalam 

Sudirman, ruang lingkup pembahasan aqidah meliputi: 

a) Ilahiyyah, yaitu pembahasan tentang sesuatu yang 

berhubungan dengan ilah (Tuhan) seperti wujud 

Allah SWT, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, 

perbuatan-perbuatan (af‟al) Allah SWT dan lain-lain. 

b) Nubuwwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk 

pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah SWT, 

mukjizat, dan sebagainya. 

c) Ruhaniah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan metafisisk, seperti 

malaikat, jin, iblis, setan, dan roh. 
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d) Sam‟iyah, yaitu pembahasan segala sesuatu yang 

hanya bisa diketahui dengan sam‟i, yakni dalil naqli 

berupa Al-Quran dan As-Sunnah, akhirat, qada dan 

qadar, alam barzah, dan lainnya. 

Disamping pembahasan diatas, pembahasan 

aqidah bisa juga mengikuti arkanul iman (rukun iman) 

yaitu: 

a) Iman kepada Allah SWT, artinya meyakini dan 

mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu 

ada (wujud). Untuk dapat mengenal-Nya maka kita 

hrus mengetahui sifat-sifat Allah seperti sifat wajib, 

sifat jaiz, dan sifat mustahil. 

b) Iman kepada malaikat-malaikat Allah SWT, artinya 

meyakini dan mempercayai adanya malaikat 

walaupun belum pernah melihatnya. 

c) Iman kepada rasul-rasul Allah SWT, artinya 

meyakini dan mempercayai bahwa rasul itu ada dan 

diciptakan untuk membawa ajaran dan kebenaran 

untuk para umatnya. 

d) Iman kepada kitab-kitab Allah SWT, artinya 

meyakini dan mempercayai adanya kitab yang 

diturunkan Allah SWT kepada para rasul-Nya. 

Sebagai umat Islam kita harus berpedoman kepada 

kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah kepada 

nabi Muhammad SAW. 

e) Iman kepada hari akhir, artinya meyakini dan 

mempercayai bahwa hari itu pasti akan datang 

dimana alam semesta dana isinya akan hancur. 

f) Iman kepada qada dan qadar Allah SWT, artinya 

meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati 

bahwa takdir yang baik dan buruk datangnya dari 

Allah SWT 

2) Syariah (Ibadah dan Muamalah) 

Syariah secara bahasa artinya aturan, ketentuan, 

atau undang-undang Allah yang berisikan tentang 

pengaturan prilaku manusia dalam hubungannya baik 
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kepada Allah, kepada manusia, dan kepada alam 

sekitarnya untuk mencapai keridhoan Allah yaitu 

selamat dunia dan akhirat. 
36

 Allah berfirman: 

                   

           

 “Kemudian kami jadikan kamu berada 

diatas sesuatu syariat dari urusan (agama itu). Maka 

ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 

nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (Al-

Jasiyah/45:18) 

 

Adapun ruang lingkup syariah diantaranya: 

a) Ibadah 

Ibadah secara harfiah berarti ketaatan 

manusia kepada Allah karena didorong aqidah 

tauhid. Majelis Tarjih Muhammadiyah 

menjelaskan ibadah sebagai upaya menjalankan 

perintah Allah dan menjauhi segala larangan-

Nya.
37

 Ibadah terbagi menjadi dua: ibadah umum 

(Ghairu Mahdah) yaitu amalan yang dilakukan 

yang mendatangkan kebaikan dan diridhai Allah 

serta ibadah khusus (Mahdah) yakni dilakukan 

karena telah menjadi ketetapan dan perintah Allah 

(Sunnatullah). Contoh ibadah umum seperti 

shalat, puasa, zakat, dan berhaji sedangkan contoh 

ibadah khusus tidak hanya berhubungan dengan 

Allah saja tetapi juga manusia dan alam sekitar, 

                                                         
36 Syahidin, Moral dan Kognisi Islam: Buku Teks Pendidikan Agama Islam 

Untuk Perguruan Tinggi, (Bandung: CV Alfabeta, 2009) hal. 115 
37 Muhammad Alim, Op.Cit., hal 143-144 
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seperti menjenguk tetangga yang sakit, taat 

kepada orang tua, dan lain sebagainya. 

b) Muamalah  

Muamalah adalah sebuah tuntutan hidup 

manusia yang mengatur kehidupan sosial ditengah 

kehidupan manusia lainnya, karena itu muamalah 

mengatur banyak hal dalam kehidupan sosial 

manusia. Muamalah juga diartikan sebagai aturan 

dasar tentang hubungan antar manusia yang 

mendapat perhatian besar dalam Islam. Adapun 

ruang lingkup muamalah ini mengenai nasihat dan 

wasiat kebaikan, ketentuan makanan halal dan 

hutang piutang, dan lain sebagainya. 

3) Akhlak 

Akhlak secara bahasa diambil dari bahasa arab 

Khuluqun yang berarti perangai, tabiat dan adat serta 

Khalqun yang berarti kejadian, buatan dan ciptaan. 

Adapun akhlak secara istilah merupakan perbuatan atau 

tingkah laku yang terdorong dari jiwanya tanpa melalui 

pemikiran dan pertimbangan. 

Pendapat lain mengatakan definisi akhlak 

merupakan suatu sifat yang tertanam dalam diri manusia 

yang dilakukan secara spontan tanpa adanya sebuah 

pemikiran dan pertimbangan, terbiasa dilakukan, tidak 

memerlukan dorongan dan paksaan dari luar serta 

dilakukan dengan niat mendapat ridha Allah SWT.
38

 

Allah SWT berfirman dalam surah Al-A‟raf ayat 199: 

 (911-911: 7ِهِلْْيَ ) االعراف/ُخِذ اْلَعْفَو َوأُْمْر بِاْلُعْرِف َوَاْعِرْض َعِن الْج 

                                                         
38 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: LPPPI, 2000) hal. 2 
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 “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang 

berbuat yang makruf, serta jangan pedulikan orang-

orang bodoh”. 

Dalam pendidikan Islam akhlak memiliki ruang lingkup 

diantaranya: 

a) Akhlak terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah yaitu suatu 

perbuatan yang dilakukan manusia sebagaimana 

seharusnya terhadap penciptanya (Khaliq). 

Perbuatan tersebut seperti halnya beribadah 

kepada-Nya dengan menjalankan perintah dan 

menjauhi segala larangan-Nya. Ruang lingkup 

akhlak kepada Allah terbagi tiga yaitu mengingat 

(Dzikrullah), mencintai, dan berdoa kepada Allah. 

b) Akhlak terhadap makhluk Allah 

Sebagai manusia pasti akan membutuhkan 

manusia dan makhluk hidup yang lainnya untuk 

berinteraksi, manusia tidak dapat hidup sendiri. 

Oleh karena itu akhlak terhadap sesama makhluk 

hidup sangat diperlukan untuk terciptanya 

kehidupan yang harmonis.
39

 Adapun ruang 

lingkup dari akhlak terhadap makhluk seperti 

akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang 

tua, akhlak diri sendiri, tetangga, kerabat, 

masyarakat, dan lingkungan hidup. 

c) Akhlak terhadap alam 

Islam sebagai Rahmatan lil Alamin hanya 

dapat terwujud ketika manusia secara sadar dapat 

menjalani tugas utamanya sebagai makhluk hidup 

dan juga khalifah untuk mengatur bumi dengan 
                                                         

39 Rois Mahfud, Al-Islam: Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Erlangga, 2011) 

hal.100 
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sebaik-baiknya, disamping menjalin hubungan 

dengan Allah dan sesama makhluk. Adapun 

contoh kecil akhlak manusia terhadap alam seperti 

menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak 

membuang sampah sembarangan dan menebang 

pohon secara liar. 

4) Jihad 

Jihad berasal dari bahasa arab yaitu Jahd yang 

artinya usaha atau ikhtiar sedangkan juhd yang berarti 

suatu sikap bersungguh-sungguh dalam berikhtiar 

dengan mengerahkan seluruh potensi demi tercapainya 

suatu tujuan. Pembahasan jihad tidak selalu tentang 

peperangan. Jihad yang dimaksud disini terbagi menjadi 

dua yaitu dakwah serta membela agama Allah SWT.
40

 

Arti jihad jika ditelusuri maka cakupan maknanya lebih 

luas daripada peperangan yang bersenjata. Jihad juga 

meliputi pertahanan diri dan menjaga kehormatan, 

membelanjakan harta dijalan yang diridhai Allah SWT 

serta berjuang dengan segala kemampuan menjadi 

manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. 

Al-Quran dan Hadits menyebutkan berulang kali 

kata jihad, akan tetapi pengertian jihad yang dipaparkan 

dalam Al-Quran dan Hadits memiliki makna secara 

umum. Pengertiannya tidak terbatas hanya pada 

peperangan atau pertempuran melawan musuh, tetapi 

mencakup segala bentuk kegiatan dan usaha yang 

maksimal dalam rangka dakwah Islamiyah amar ma‟ruf 

nahi munkar. 

2. Ruang Lingkup Pendidikan Islam 

Dalam ruang lingkup pendidikan islam, Heri Jauhari 

Muchtar menjelaskan dalam bukunya “Fiqih Pendidikan”. 

                                                         
40 Muhammad Alim, Op.Cit., hal 164 
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Diantara Ruang lingkup pendidikan islam yang dikemukakan 

yaitu:
41

 

1) Pendidikan Keimanan (Tarbiyatul Imaniyah) 

Pendidikan keimanan merupakan aspek yang sangat 

penting dan harus mendapat perhatian utama dari orang 

tua, karena iman adalah sebuah hal yang mendasari 

keislaman seseorang. Pendidikan keimanan sendiri berarti 

memberikan pengajaran yang dimulai sejak dini mengenai 

pilar agama seperti rukun islam, dasar islam dan 

sebagainya.  

2) Pendidikan Akhlak atau Moral (Tarbiyatul Khuluqiyah) 

Pendidikan akhlak atau moral dapat diartikan 

sebagai upaya pendidik untuk membentuk tabiat atau 

prilaku peserta didik yang dilakukan dengan sadar ataupun 

tidak sadar sehingga membentuk manusia yang taat kepada 

Allah SWT.  

3) Pendidikan Sosial Kemasyarakatan (Tarbiyatul Ijtimaiyah) 

Pendidikan sosial kemasyarakatan menyadarkan 

bahwasnnya sebagai manusia sosial harus dapat menghargai 

hak dan kewajiban baik individu maupun masyarakat. 

Kajian dalam aspek sosial dalam pendidikan bertujuan 

melihat dan memahami dimensi-dimensi sosial dalam 

kehidupan masyarakat, dimana mereka hidup dan untuk apa 

mereka hidup.
42

 

4) Pendidikan Jasmani (Tarbiyatul Jasmaniyah) 

Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan jasmani 

dengan memberikan asupan makanan yang seimbang, 

memberi waktu tidur dan aktivitas yang cukup agar 

                                                         
41  Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008) hal. 16 
42 Ibid., hal. 17 
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pertumbuhan fisiknya baik dan mampu melaksanakan 

aktivitas dengan baik. 

5) Pendidikan Kejiwaan atau Hati (Tarbiyatul Nafsiyah) 

Pendidikan kejiwaan atau hati diharapkan bisa 

memenuhi kebutuhan emosi seperti rasa kasih sayang, 

menumbuhkan rasa percaya diri, dan memberikan 

semangat.    

6) Pendidikan Rasio (Tarbiyatul Aqliyah) 

Pendidikan rasio dikatakan sebagai intelektual yang 

berasal dari kata intelek yaitu kognitif atau berpikir. 

Pendidikan intelektual disesuaikan dengan kemampuan 

berpikir anak. 

7) Pendidkan Seksual (Tarbiyatul Syahwaniyah) 

Pendidikan Syahwaniyah merupakan pendidikan 

penting dalam islam yang menggunakan pendekatan 

preventif dengan nilai- nilai agama yang akan menjadi ilmu 

pengetahuan. 

3. Dasar-Dasar Pendidikan islam 

Menurut Abuddin Nata, Dasar pendidikan Islam 

adalah pandangan hidup yang mendasari seluruh aktivitas 

pendidikan. Karena dasar menyangkut masalah ideal dan 

fundamental, maka diperlukan landasan pandangan hidup 

yang kokoh dan komprehensif, serta tidak mudah 

berubah.
43

 Hal ini karena telah diyakini memiliki kebenaran 

yang telah diuji sejarah. Adapun dasar pendidikan Islam 

secara garis besar ada dua yaitu: 

1) Al-Qur‟an 

Al-Quran adalah firman atau kalam Allah 

SWT bukan perkataan malaikat Jibril (malaikat Jibril 

hanya perantara wahyu dari Allah), bukan sabda nabi 
                                                         

43 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2005) hal. 59 
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Muhammad SAW (nabi hanya penerima wahyu Allah 

yaitu Al-Qur‟an), juga bukan perkataan manusia biasa 

karena semua makhluk Allah hanya berkewajiban 

untuk mengamalkannya.
44

 Kedudukan Al-Qur‟an 

sebagai sumber dapat dilihat dalam kandungan surah 

Al-Baqarah ayat 2: 

 (2-2: 2ٰذلَِك اْلِكٰتُب ََل َزْيَب ۛ فِْيِهۛ  هًُدى لِّْلُمتَّقِْيَهَۙ ) البقسة/

Artinya: “Kitab Al-Qur‟an ini tidak ada 

keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang 

bertakwa”. 

Al-Qur‟an menyajikan pandangan yang 

mengacu kepada kehidupan dibumi ini, oleh sebab itu, 

asas-asas dasarnya harus memberi petunjuk kepada 

pendidikan Islam. Seseorang tidak mungkin dapat 

berbicara tentang pendidikan Islam apabila mengambil 

Al-Qur‟an yang terdapat ajaran yang berisi prinsip-

prinsip yang berkenaan dalam kegiatan itu. 

Al-Qur‟an adalah petunjuk Allah yang apabila 

dikaji dapat membantu mendapatkan sebuah pelajaran 

yang dijadikan pedoman dalam menghadapi 

permasalahan hidup. Apabila dihayati sekaligus 

diamalkan menjadi pikiran rasa dan karsa mengarah 

pada kenyataan keimanan yang dibutuhkan bagi 

ketentraman hidup pribadi sekaligus masyarakat. 

2) As-Sunnah 

As-Sunnah merupakan segala sesuatu yang 

disandarkan oleh nabi Muhammad SAW baik berupa 

ucapan, perbuatan, penetapan sifat, atau sirah nabi, 

baik sebelum kenabian maupun sesudahnya.
45

 As-

Sunnah adalah tuntutan hidup Rasulullah SAW yang 

merupakan sumber kedua yang sama-sama 

                                                         
44  Anshori, Ulumul Qur‟an Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan, 

(Jakarta: Rajawali Press, 2014) hal. 14 
45 Syaikh Manna‟ Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, (Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar, 2005) hal. 22 
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mempunyai peranan vital dalam membangun dasar-

dasar pendidikan Islam Selain Al-Qur‟an yang 

memiliki fungsi sebagai dasar pijakan dan prinsip 

pendidikan Islam. 

Al-Qur‟an dan Sunnah juga menguraikan 

dengan jelas mengenai dasar-dasar pendidikan islam, 

yaitu: 

a) Dasar Tauhid, yaitu seluruh kegiatan 

pendidikan islam berlandaskan norma-norma 

Ilahiyyah (ketuhanan) dan ibadah. Masalah tauhid 

adalah masalah pokok dalam Al-Quran dan 

Hadits. Abuddin Nata menulis bahwa Ibnu 

Ruslan mengatakan yang pertama diwajibkan 

seorang muslim adalah mengetahui Tuhannya 

penuh keyakinan. 

b) Dasar Kemanusiaan, yaitu pengakuan atas 

hakikat dan martabat manusia. Hak seseorang 

harus dilindungi, serta tidak dibenarkan 

pelanggaran hak-hak orang lain, karena setiap 

muslim memiliki hak, derajat, dan kewajiban 

yang sama. Yang membedakan satu dengan yang 

lain adalah ketakwaannya. 

c) Dasar Kesatuan Umat Manusia, yang 

dimaksud disini adalah pandangan yang melihat 

bahwa perbedaan suku bangsa, bahasa, warna 

kulit, dan sebagainya bukan halangan untuk 

mewujudkan persatuan dan kesatuan, karena pada 

dasarnya semua manusia memiliki tujuan yang 

sama yaitu mengabdi kepada Tuhan. 

d) Dasar Keseimbangan, yaitu prinsip yang 

melihat urusan dunia dan akhiat, jasmani dan 

rohani, individu dan sosial, ilmu dan amal adalah 

dasar bahwa hubungan satu dengan yang lain 

saling membutuhkan. 
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e) Dasar Rahmatan Lil‟Alamin, artinya melihat 

bahwa seluruh karya setiap muslim dalam 

bidang pendidikan adalah berorientasi pada 

terwujudnya rahmat bagi seluruh alam. 

Pendidikan untuk mencerdaskan bangsa 

meningkatkan kualitas SDM adalah dalam 

rangka mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar 

pendidikan islam yang sudah dijelaskan akan mampu untuk 

melahirkan peserta didik yang tangguh imannya, luas 

wawasan   keilmuannya   serta kemuliaan akhlaknya. Dengan 

iman, ilmu, dan wawasan ilmu yang luas maka seseorang 

akan siap menghadapi kehidupan didunia dan akhirat. 

B. Budaya Lokal Wayang Punakawan 

1. Budaya Lokal 

Budaya lokal menurut Nawari Ismail memiliki 

pengertian semua ide, aktivitas, dan hasil aktivitas manusia 

dalam suatu kelompok masyarakat disuatu lokasi tertentu.
46

 

Budaya lokal secara aktual masih tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat dan disepakati untuk menjadi pedoman 

bersama. Dengan demikian budaya lokal tidak hanya meliputi 

nilai, aktivitas, hasil aktivitas, ataupun warisan nenek moyang 

masyarakat setempat tetapi juga meliputi semua komponen 

atau unsur budaya yang berlaku dalam masyarakat serta 

menjadi ciri khas dan hanya berkembang dalam msyarakat 

tertentu. 

 

Berbicara mengenai fungsi budaya lokal, setidaknya 

ada empat fungsi budaya lokal menurut Suyanto dalam Ismail 

yaitu:
47

 

                                                         
46  Ismail Nawari, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal, (Bandung: 

Lubuk Agung, 2011) hal. 43 
47 Ibid., hal. 13 
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a. Budaya lokal sebagai wadah titik temu anggota masyarakat 

dari berbagai latar belakang seperti status sosial, suku, 

agama, ideology, dan politik. 

b. Budaya lokal seperti lembaga adat, tradisi dapat juga 

befungsi sebagai norma-norma sosial yang memiliki 

pengaruh signifikan dalam mengatur sikap da prilaku 

masyarakat. 

c. Budaya lokal sebagai pengotnrol sosial anggota 

masyarakat, sebagai contoh kegiatan bersih desa bukan 

hanya sekedar kegiatan gotong-royong tetapi juga 

memiliki makna bersih dosa setiap masyarakat. 

d. Budaya berfungsi sebagai penjamin anggota pendukung 

budaya, misalnya sinoman dan sambatan yang memiliki 

nilai sosial-ekonomis bagi anggotanya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya 

lokal merupakan suatu pandangan hidup yang berkembang 

dalam suatu komunitas sosial dan etnik tertentu yang dibatasi 

oleh unsur kedaerahan, geografis, dan sejarah yang unik. 

2. Wayang 

a. Pengertian Wayang 

Wayang adalah seni tradisional Indonesia yang 

terutama berkembang di Jawa. Wayang berasal dari kata 

„Ma Hyang‟ yang artinya menuju pada roh spiritual, 

dewa, ataupun Tuhan Yang Maha Esa.
48

 Wayang juga 

diartikan sebagai bayangan yang berasal dari bahasa Jawa 

disebabkan karena menonton wayang dari belakang layar 

atau hanya bayangan saja.  Wayang dimainkan oleh 

seorang dalang yang menjadi narrator tokoh-tokoh 

wayang. Dalang juga merupakan sutradara dalam 

pertunjukkan wayang dan perannya dapat mendominasi 

segala pertunjukan seperti dalam wayang Purwa di Jawa. 

                                                         
48 Hery Lisbijanto, Wayang, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal. 1 
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Menurut Prof. Kern wayang berasal dari kata 

wod atau yang bermakna gerakan yang berulang-ulang. 

Menurut istilah wayang yaitu bayangan yang bergoyang, 

atau tidak tetap pada tempatnya. Wayang merupakan 

salah satu kesenian yang menyatu dalam kehidupan 

masyarakat Jawa.  Sehingga wajar bila sebagian orang 

menganggap bahwa wayang adalah kamus kehidupan. 

Pada awalnya pagelaran wayang dipertunjukan untuk 

menyembah roh-roh leluhur kemudian berkembang dan 

dijadikan sebagai media dakwah Islam.
49

 

Dalam penyampaiannya, wayang mempunyai 

beberapa karakteristik tersendiri yang berbeda dari 

kesenian-kesenian lainnya.  Sering kali ajaran-ajaran yang 

hendak disampaikan dalam kesenian wayang 

menggunakan simbol atau kiasan, sehingga untuk 

mendapatkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

butuh penghayatan yang lebih. 

 Nilai-nilai atau ajarannya pun cenderung sesuai 

dengan sosiokultural, kepribadian, dan pemikiran khas 

masyarakat Jawa sebagai masyarakat yang pertama kali 

menciptakan wayang tersebut. Di Jawa, cerita-cerita 

wayang mengalami perkembangan dengan banyaknya 

cerita yang dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan, 

adapun tiga jenis cerita wayang secara garis besar sebagai 

berikut:
50

 

1) Cerita Baku, merupakan cerita yang asli dan tidak 

menyimpang asalnya. Cerita ini berasal dari kitab 

Mahabharata dan Ramayana. 

                                                         
49 Kanti Walujo, Dunia Wwayang Nilai Estetis Sakralitas dan Ajaran Hidup, 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000) hal. 14 
50  Ardian Kresna, Punakawan Simbol Kerendahan Hati Orang Jawa, 

(Yogyakarta: Narasi, 2019) hal. 37 



38 

2) Cerita Carangan Kadapur, merupakan cerita dari 

buku induk yang telah dikembangkan oleh kreatifitas 

dalang. 

3) Cerita Carangan, merupakan cerita baru yang 

dikembangkan oleh kreatifitas dalang tetapi tidak 

melenceng pada asalnya. 

b. Wayang Sebagai Media Pendidikan 

Media sering kali diartikan sebagai bentuk 

perantara untuk menyebar, membawa, atau 

menyampaikan suatu pesan dan gagasan kepada penerima. 

Karena itu media pendidikan diartikan sebagai suatu 

perantara yang digunakan untuk menyampaikan 

pendidikan kepada penerima.
51

 

Wayang adalah media pendidikan dari salah satu 

kesenian yang menyuguhkan hiburan dan tuntunan. Sunan 

kalijaga pernah menggunakan wayang sebagai media 

pendidikan untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. 

Memang tidak dipungkiri bahwa wayang adalah produk 

dari bangsa India, namun bukan berarti masyarakat 

Jawa menerima begitu saja kebudayaan itu. Mereka 

mengambil alih peran dengan menyisipkan nilai lokal dan 

simbolis pada setiap tokoh. Nilai-nilai itulah yang digali 

oleh masyarakat sebagai pendidikan yang baik tetapi juga 

unik.
52

 

Saat pagelaran wayang yang dilihat bukan hanya 

dari jalan ceritanya saja masalah yang tersirat dalam 

lakon wayang itu. Dalam hal ini wayang memberikan 

sebuah pendidikan terhadap masyarakat yang menonton 

atau menyaksikannya. Secara filosofis, wayang merupakan 

bentuk pencerminan karakter, tingkah laku manusia dalam 

kehidupannya. 

                                                         
51 Muhammad Zairul Haaq, Tasawuf Semar Hingga Bagong, (Bantul: Kreasi 

Wacana, 2013) hal. 43 
52 Ibid., hal. 46 
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Pendidikan yang dapat diperoleh dari kesenian 

wayang menekankan pada pembinaan mental spiritual dan 

budi pekerti luhur. Pendidikan yang ditekankan dalam 

kesenian wayang adalah pendidikan seumur hidup. 

Manusia harus bisa memahami bahwa dirinya adalah 

pemimpin didunia dengan tujuan mengatur dan memelihara 

bumi seisinya. Dalam menjalani kehidupan, manusia 

diingatkan bahwa mereka dihadapkan pada sebuah 

kehidupan yang tercipta oleh adanya kekuasaan besar 

Tuhan, wayang juga mengajarkan kepada manusia tentang 

penghormatan kepada Tuhan dan makhluk yang ada 

didunia. 

Seiring berjalannya waktu, dari banyaknya jenis 

wayang hanya beberapa saja yang masih popular di 

Indonesia. Pada saat ini hanya ada lima jenis wayang 

yang paling popular yaitu, wayang beber, wayang wayang 

kulit, wayang kluthik atau karucil, wayang golek dan 

wayang wong atau wayang orang. Berikut penjelasan 

mengenai wayang tersebut.
53

 

1) Wayang Beber 

Wayang beber telah muncul sejak zaman 

Majapahit. Wayang ini adalah jenis wayang tertua di 

Indonesia, bentuk wayang beber adalah sebuah 

lukisan didalam lembaran kain. Ketika agama Islam 

masuk ke pulau Jawa, wayang ini dianggap kurang 

sesuai dengan ajaran islam karna menyerupai 

makhluk hidup seperti manusia atau binatang.  

Lalu kemudian para wali membuat serta 

memodifikasi dalam dunia pewayangan untuk 

menyebarkan ajaran islam, salah satunya Sunan 

Kalijaga.  Lalu Sunan Kalijaga menciptakan tokoh 

                                                         
53  Tristanti Tri Wahyuni, Buku Pintar Wayang, (Yogyakarta: Cemerlang, 

2020) hal. 27 
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wayang dari sebuah kulit yang ditatah, tidak persis 

dengan makhluk hiudp hanya berupa ornamen. Lalu 

wayang tersebutlah yang kita kenal sebagai wayang 

beber. 

Adapun kisah yang diceritakan wayang beber 

biasanya mengenai Mahabharata atau Ramayana, 

tetapi wayang ini juga terkadang mengangkat kisah 

rakyat lokal. Pada zaman modern ini, wayang beber 

berfungsi sebagai buku dongeng ilustrasi. Cara 

memperagakan wayang ini adalah dengan seperti 

membaca sebuah cerita sesuai adegan yang 

tergambar dikertas.
54

 

2) Wayang Kulit 

Wayang kulit adalah salah satu kesenian 

wayang yang diakui oleh UNESCO. Wayang kulit 

sudah ada sejak masuknya lslam ke pulau Jawa. 

Selain sebagai hiburan, wayang ini juga digunakan 

untuk menyebarkan ajaran agama islam. Kisah yang 

disampaikan biasanya berkisah tentang 

Mahabharata dan Ramayana, namun tidak jarang 

juga memasukkan unsur nilai moral dan spiritual 

islam. Wayang kulit terbuat dari kulit kerbau atau 

sapi yang diolah hingga berbentuk lembaran, 

kemudia lembaran tersebut diolah dan diukir hingga 

berbentuk tokoh wayang. Wayang kulit masih 

berkembang hamper diseluruh pulau Jawa. 

3) Wayang Golek 

Wayang golek adalah jenis perkembangan 

dari wayang kulit. Wayang ini menyerupai boneka 

yang terbuat dari kayu. Wayang ini pertama kali 

diciptakan oleh Sunan Kudus tahun 1583 di Kudus 

Jawa Tengah. Sayangnya, masyarakat Jawa lebih 

                                                         
54 Ibid., hal. 28 
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dulu mengenal wayang kulit sehingga kepopuleran 

wayang golek kurang berkembang.
55 

Namun demikian wayang golek justru dilirik 

para ulama dan santri di Cirebon.  Orang yang 

pertama kali mengenalkan wayang golek ke tanah 

kota tersebut adalah cicit Sunan Kudus bernama 

Panembahan Ratu, saat itu Panembahan Ratu 

memimpin kesultanan Cirebon. Kisah yang 

diceritakan wayang golek masih seputar babad tanah 

Jawa dan rekan lainnya yang disisipi muatan nilai 

ajaran Islam. 

4) Wayang Klithik atau Karucil 

Wayang klithik adalah jenis wayang yang 

terbuat dari kayu. Berbeda dengan wayang golek 

karna bentuk wayang ini disusun lebih pipih dan 

mirip dengan wayang kulit.
56  Wayang klithik ini 

berkembang didaerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Wayang klithik dimainkan oleh dalang yang diiringi 

Gamelan biasa, namun tidak jarang juga 

menggunakan gending-gending besar. Wayang 

klitihik menceritakan tentang kisah-kisah 

kepahlawanan dari kerajaan di Jawa Timur. Seperti 

kisah Jenggala dan lain sebagainya. 

5) Wayang Wong atau Wayang Orang 

Wayang wong adalah jenis wayang yang 

ditampilkan oleh manusia. Dalam pertunjukan 

wayang ini, manusia akan berbusana dan berhias 

layaknya tokoh wayang. Wayang ini mirip 

pertunjukkan teater atau drama kolosal. Wayang ini 

diciptakan pada abad ke-18 di Solo oleh 

                                                         
55 Tristanti Tri Wahyuni, Op.Cit., hal. 32 
56 Aryo Sunaryo, Ornamen Nusantara, (Semarang: Dahara Prize, 2009) hal. 

58 
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Mangkunegara. Seiring perkembangannya wayang 

orang adalah salah satu agenda seni yang sering 

dipertunjukkan ditaman hiburan. Kisah-kisah yang 

diangkat dalam wayang ini masih seputar Ramayana 

dan Mahabharata, hal yang menarik yaitu wayang ini 

tidak hanya sekedar mempertontonkan cerita, tetapi 

juga diselingi oleh tarian. 

3. Punakawan 

a. Pengertian Punakawan 

Pagelaran wayang tidak akan pernah sempurna 

jika tidak dilengkapi dengan Punakawan. Karena 

kehadiran punakawan bukan hanya sebagai penghibur 

melainkan juga sebagai pembawa nasihat- nasihat untuk 

membimbing kejalan kebenaran. Pada umumnya 

Punakawan ditampilkan baik dalam wayang kulit, 

wayang golek, ataupun wayang orang. Punakawan 

juga merupakan salah satu tokoh khas yang ada di 

Indonesia. Mereka memiliki karakter unik dan bisa 

menjalankan berbagai macam peran, baik itu 

pembimbing, kritikus, pelawak dan sebagainya.  

Menariknya, tokoh punakawan tidak hanya ada dalam 

wayang Jawa melainkan juga wayang Sunda dan 

wayang Bali. 

Punakawan berasal dari kata Pana dan Kawan. 

Pana berasal dari bahasa Jawa yang berarti terang atau 

jelas, adapun kata kawan berasal dari   bahasa   Arab   

Akwam   yang   artinya   Teman.
57

  Maka   makna 

punakawan artinya teman yang selalu memberikan 

penjelasan atau nasihat. Punakawan bukanlah teman 

yang bermaksud budak pembantu dalam melayani 

kebutuhan atau perintah majikan. Jadi punakawan bisa 

disebut sebagai Waliyullah, yaitu manusia-manusia yang 
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dikasihi Allah SWT yang dalam hidupnya selalu 

mengasihi, menasehati, dan menjaga pengamalan agama 

Islam kepada sesama manusia. 

Banyak juga yang mengartikan makna 

punakawan yang berasal dari kata Pana artinya cerdik, 

jelas, pengamat, sedangkan kawan artinya sahabat atau 

teman.
58  Dengan demikian punakawan memiliki arti 

teman atau sahabat yang cerdik dan perhatian dalam 

membimbing tuannya. Dikisahkan bahwa punakawan 

para abdi yang bertugas mengasuh para ksatria dari 

Pandawa. Punakawan sendiri memiliki empat tokoh 

pilihan yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk dan 

Bagong. 

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa punakawan berarti teman atau abdi 

sekaligus pamong yang membimbing para tuannya 

untuk menuju pada jalan yang benar dan menjauhi 

kebathilan serta menjadi pemimpin yang bijaksana 

dengan wawasan yang luas dan kecerdikan dalam 

berpikir. 

Dalam pewayangan punakawan ini merupakan 

simbol dari rakyat biasa dan para ksatria adalah simbol 

penguasa pemerintahan. Maksud dari penggambaran ini 

yaitu keseimbangan hidup antara penguasa dan 

rakyatnya, Bagaimana sikap penguasa kepada rakyatnya 

dan begitupun sebaliknya. Dengan kata lain suatu 

pemerintahan yang baik adalah yang mendengarkan 

keluhan dan harapan rakyatnya. Walau berperan sebagai 

abdi, punakawan tidak segan-segan menegur tuannya 

bila melakukan kesalahan, bahkan mereka rela 

mengorbankan nyawa agar tuannya sadar dan kembali 
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kejalan yang mulia. Hal ini juga menyadarkan kita 

bahwa sesuatu yang benar harus selalu dijaga dalam 

keadaan apapun.
59

 

Keberadaan Punakawan tidak hanya ada di 

Jawa.  Penokohan Punakawan pun memiliki berbagai 

versi seperti di Bali, Punakawan dikenal memiliki 

empat karakter utama yang bernama Tualen, Merdah, 

Sangut, dan Delem. Selanjutnya pada babad di Cirebon, 

pagelaran wayang pertama dilakukan oleh Sunan 

Panggung yang dipercaya Sunan Kalijaga, disinilah 

muncul Sembilan karakter Punakawan yaitu Semar, 

Curis, Bitarota, Ceblok, Duwala (Petruk), Cungkring, 

Bagong, Bagal Buntung, dan Gareng.
60   Sedangkan 

tokoh Punakawan di Jawa dikenal dengan nama 

Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. 

b. Sejarah Punakawan 

Asal mula kemunculan Punakawan yaitu pada 

Abad ke-12 Masehi tepatnya yaitu jauh sebelum agama 

datang dan berkembang di Indonesia.
61

 Kemunculan 

punakawan berasal dari kerajaan Kediri yang saat itu 

dipimpin oleh Raja Jayabhaya yang merupakan 

sastrawan terkenal pada masanya.   Menurut   sejarawan 

Prof. Dr. Slamet Muljana, tokoh punakawan ditampilkan 

oleh Mpu Panuluh dalam karya yang berjudul 

“Gatotkacashraya”. Mpu Panuluh juga seorang sastrawan 

terkenal pada masa kerajaan Kediri.
62

 

Pada masa selanjutnya, tepatnya masa kerajaan 

Majapahit, tokoh punakawan tersebut dikembangkan lagi 

dengan menciptakan Semar sebagai tokoh utama. Lalu 
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disinilah awal dari munculnya tokoh punakawan yang 

sekarang dikenal oleh orang banyak. Demi menjaga 

keterkaitannya dengan generasi sebelumnya maka tokoh 

Semar ini disebut sebagai Jurudyah Puntaprasanta 

sebagai nama lain dari Semar. 

Seiring berjalannya waktu punakawan mulai 

sangat dikenal pada era kerajaan Islam.
63

 Pada saat itu 

pengaruh Islam di tanah Jawa semakin kuat sedangkan 

Majapahit semakin melemah. Saat yang bersamaan 

metode penyebaran agama Islam semakin berkembang. 

Berbagai metode diaplikasikan oleh para Waliyullah 

atau yang dikenal sebagai Walisongo. Salah satu metode 

yang diajarkan yaitu akulturasi budaya.  Metode ini 

adalah metode yang menyisipkan ajaran-ajaran islam 

dengan diikuti kebudayaan lokal yang berkembang saat 

itu, seperti salah satunya kesenian wayang. Salah satu 

yang terkenal menerapkan metode ini sebagai cara 

dakwahnya yaitu Sunan Kalijaga. 

Menurut sejarah juga mengatakan bahwa 

punakawan adalah hasil buah tangan Sunan kalijaga 

yang menyebarkan agama Islam ditanah Jawa. Beliau 

ingin menggambarkan kondisi masyarakat Jawa, 

masalah-masalah yang mereka hadapi serta solusinya. 

Karena beliau berlatar belakang ulama Islam, maka 

beliau menempatkan ajaran Islam sebagai referensi 

utama untuk memecahkan masalah kehidupan. 

Punakawan adalah cerita yang menggambarkan tentang 

kehidupan, kepribadian manusia, serta warna-warni 

yang menghiasi kehidupan itu sendiri. 

Pada era kerajaan Islam ini juga, punakawan 

digunakan bukan hanya sebagai media dakwah, tetapi 

juga sebagai media kritik sosial. Wujud fisiknya lucu, 
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karakter-karakternya yang unik serta kedekatannya 

dengan masyarakat biasa membuat apa yang 

diungkapkan sang dalang melalui tokoh-tokoh tersebut 

mudah diterima dikalangan rakyat kecil. Namun disatu 

sisi, kritikan yang berbalit guyonan itu tidak begitu 

disadari oleh para penguasa elite masa itu, sehingga 

dikemudian hari, punakawan adalah simbol dari rakyat 

kecil yang digunakan sebagai alat perjuangan. 

Pada pasca kemerdekaan, punakawan semakin 

popular. Apapun jenis pewayangannya, baik wayang 

golek, wayang kulit ataupun wayang orang, punakawan 

merupakan suatu suguhan yang sangat ditunggu- tunggu. 

Meskipun sedang berada dipuncak popularitas, 

punakawan tidak serta meninggalkan tugas sebagai 

media dakwah dan kritik sosial, dan juga tidak 

melepaskan identitas mereka sebagai simbol kaum 

pinggiran. 

Pada era reformasi dimana demokrasi dan 

kebebasan pendapat kembali dihidupkan, punakawan 

hadir dengan gagasan yang lebih segar dan menggugah.  

Kepedulian dalam menanggapi masalah sosial yang 

terjadi pun semakin meningkat. Sebagai contoh 

pagelaran kolaborasi wayang kulit dan wayang golek 

dengan lakon “Semar Gugat” oleh Ki Manteb 

Soedarsono dan Asep Sunandar Sunarya yang juga 

sempat ditayangkan distasiun televise tanah air.
64 

Dipagelaran tersebut Semar menggugat dan 

mengkritisi pemerintah akan keadaan yang semakin 

kacau, lalu kritikan itu dijawab oleh anak-anaknya 

Gareng, Petruk, Ccpot dengan berbagai solusi untuk 

mengatisipasi kekacauan. Intinya pagelaran tersebut 
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menyampaikan ajakan kepada setiap elemen untuk 

membangun dan merawat Nusantara. 

c. Tokoh-Tokoh Punakawan 

Tokoh punakawan hadir sebagai pamong 

para ksatria.  Sebagai pamong tentunya tugas 

punakawan mengasuh dan membimbing. Punakawan 

sebagai pembimbing tentu harus memiliki karakter 

yang baik seperti bijaksana dalam mengambil 

keputusan, memiliki ketajaman berfikir, ketajaman 

batin, memiliki keadilan dan kejujuran yang luar biasa, 

dan lain sebagainya. Adapun tokoh punakawan terdiri 

dari Semar, Petruk, Gareng dan Bagong. lebih dalam 

mengenai tokoh punakawan adalah sebagai berikut: 

1) Semar 

Kata Semar berasal dari Bahasa Arab 

Ismaar atau Simaarun yang berarti paku. Paku 

adalah alat pengokoh. Makna kiasan dari nama 

Semar yaitu apabila menusia hatinya telah terpaku 

atau kokoh dengan agama Islam, maka dia akan 

selamat dan tidak menemukan kesengsaraan 

didunia. Nama Semar juga dapat diartikan sebagai 

“Al- Islaamu Simmaruddunya” yang berarti ajaran 

Islam dijamin dunia akan kokoh dan seimbang.
65

 

Nama lain Semar adalah Badranaya, 

badra berarti rembulan dan naya artinya wajah, 

juga dinamakan Nayataka, naya berarti wajah dan 

taka artinya pucat. Makna dari kedua nama diatas 

artinya Semar tidak mengumbar hawa nafsu.
66  
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Dalam setiap pementasan wayang, tokoh 

semar selalu hadir untuk memberikan pencerahan 

kepada para ksatria yang sedang dirundung duka, 

ataupun masalah- yang ada dalam kehidupan. 

Semar mengajarkan untuk membangun sifat 

ketuhanan (iman) supaya jiwanya tidak kokoh atau 

terpengaruh pada sifat-sifat yang buruk.  Semar 

mempunyai tujuan agar manusia berhati-hati 

dalam menyembah Tuhan agar tidak menjadi 

pribadi syirik, serta mengajari manusia mempunyai 

adab, dan melakukan kewajiban-kewajiban 

manusia yang pada semestinya. Dalam 

perwayangan dikisahkan bahwa Semar merupakan 

pengasuh dari para pandawa, dia juga bernama 

Sang Hyang Ismaya. Kemudian Hyang Ismaya 

dititahkan turun ke bumi mengabdi pada para 

pandawa dan ksatria dalam memerangi kejahatan.  

Ia menitis sebagai seorang abdi, meskipun 

mendapat gelar demikian, semar memiliki 

kedudukan tinggi layaknya para dewa.
67

 Struktur 

tubuh Semar juga memiliki keunikan, dimana 

setiap ciri fisik tubuh semar memiliki arti: 

a) Tubuh semar seperti laki-laki tetapi memiliki 

payudara yang merupakan simbol dari pria 

dan wanita. 

b) Semar berambut kuncung seperti anak-

anak, maknanya bahwa dia adalah seorang 

pelayan yang melayani umat tanpa pamrih 

untuk melaksanakan ibadah sesuai perintah 

Allah SWT. 

c) Tangan dengan jari telunjuk seolah 

menuding melambangkan keinginan yang 
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kuat untuk menciptakan sesuatu serta 

petunjuk bagi kebaikan. 

d) Mata yang menyipit melambangkan 

ketelitian dan juga keseriusan itu dalam 

mengerjakan suatu hal. 

e) Semar tampak selalu tersenyum akan tetapi 

matanya sembab, ini melambangkan bahwa 

adanya suka dan duka dalam kehidupan. 

 Dari definisi diatas, digambarkan Semar 

adalah sosok yang tidak mementingkan kesenangan 

duniawi, kokoh dalam berpendirian, bijaksana 

dalam menjalani kehidupan, suka menasihati dalam 

hal kebenaran, serta pribadi yang tekun dalam 

menginginkan sesuatu.  Semar juga merupakan 

sosok yang menggamabarkan manusia yang tidak 

membedakan susah-bungah, kaya miskin, serta 

tidak ragu dalam menyelaraskan hal yang 

bertentangan.
68

 

2) Gareng 

Gareng dalam cerita perwayangan adalah 

anak dari Semar. Nama lengkapnya adalah Nala 

Gareng. Makna dari Nala gareng adalah Nala 

artinya hati dan Gareng artinya kering yang berarti 

hatinya telah kering dari hawa nafsu. Sumber lain 

juga menyebutkan bahwa karakter Gareng diambil 

dari Bahasa Arab Qaarin yang artinya seorang 

teman, maksudnya seorang muslim selalu berusaha 

mencari teman sebanyak-banyaknya untuk diajak 

kepada kebaikan.
69
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Begitulah gambaran sebagai juru dakwah 

harus berjiwa sabar dan tenang dalam 

meyampaikan kebenaran kepada umat manusia. 

Apabila mereka menolak kebenaran yang kita 

sampaikan, maka maka janganlah kita merasa 

gelisah dan menanggapinya dengan emosi. Firman 

Allah SWT dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 60: 

                           

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji 

Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah olah 

yang tidak meyakini (kebenaran ayat Allah) itu 

menggelisahkanmu” 

Makna dari ciri fisik yang digambarkan sosok 

gareng: 

a) Mata juling Gareng yang melambangkan 

ketidak tertarikan untuk mengambil milik 

orang lain.
70

 

b) Tangan yang bengkok mengisyaratkan tidak 

suka mencuri, menyiksa atau melukai orang 

lain dengan tangannya. 

c) Tangan depan yang menunjuk 

melambangkan tengah menunjuk kearah 

ilmu pengetahuan yang nyata. 

d) Kaki yang cacat melambangkan ia selalu 

berhati-hati dalam melangkah dan 

memutuskan suatu perkara. 

Dengan demikian Gareng gareng adalah 

sosok yang rendah hati, tidak suka mengambil hak 

orang lain, serta berhati- hati dalam memutuskan 

perkara. filosofi dari gareng yaitu anak pertama 

Semar yang cacat, melambangkan Cipta, apabila 
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kita tidak memperoleh kesempurnaan dalam 

menciptakan sesuatu, jangan menyerah, dan 

memasrahkan hasil kepada Allah SWT. 

3) Petruk 

Petruk dalam cerita wayang adalah adik 

dari Nala Gareng anak kedua Semar. Kata Petruk 

adalah dialek orang Jawa untuk menyebut Bahasa 

Arab „Fatruuk‟ yang artinya „Tinggalkanlah‟ yang 

berarti meninggalkan segala perkara yang tidak 

diridhai oleh Allah SWT.
71   Senjata petruk juga 

bernama Pethel, yaitu salah satu peralatan tukang 

kayu yang memiliki arti jadi juru dakwah harus 

memiliki etos kerja yang tinggi. 

Petruk memiliki ciri berwajah manis dan 

suka tersenyum mampu menyembunyikan 

kesedihan sendiri sehingga tetap mampu 

membangkitkan semangat lingkungan. Petruk 

mempunyai nama lain Kantong Bolong yang berarti 

memiliki kesabaran yang luas, tidak mempunyai 

rasa dendam, tidak menggerutu, dan ikhlas dalam 

beramal. 

Petruk juga mempunya nama lain yaitu 

sebagai Dawala (langgeng), makudnya berbuat 

ikhlas dalam suatu amal haruslah dilakukan dengan 

terus menerus.
72  Adapun makna dari ciri fisik 

Petruk yaitu: 

a) Bentuk tubuh tinggi dan agak membungkuk 

mengingatkan bahwa manusia untuk tidak 

lupa diri ketika diberi kelebihan. 
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b) Dada yang lebar dan bidang memiliki arti 

seseorang yang sabar dan berjiwa besar. 

c) Tangan yang panjang memiliki arti dia lebih 

suka memberi daripada menerima. 

d) Hidung panjang dan lurus mengisyaratkan 

bahwa manusia harus selalu berjalan pada 

jalan yang lurus. 

Pribadi yang digambarkan oleh petruk 

adalah dalam menjalani kehidupan manusia harus 

berpikir panjang dan sabar, suka menolong orang 

lain, patuh dan taat pada perintah Allah SWT serta 

suka menghibur kerabat yang sedang berduka. 

4) Bagong 

Kata bagong berasal dari Bahasa Arab 

yaitu „Bagho‟ yang berarti „Berontak‟, maksudnya 

yaitu memberontak dalam kemungkaran, namun 

menolak kemungkaran tetap dengan cara yang Bil 

Hikmah atau bijaksana. Bagong merupakan anak 

bungsu dari Semar. Bagong juga dikatakan sebagai 

anak dari hasil bayangan Semar.
73

 

Dalam versi lain kata bagong berasal dari 

kata Baqa‟ yang memiliki arti kekal, artinya semua 

manusia akan hidup kekal setelah diakhirat nanti, 

dunia diibaratkan hanya sementara. Bagong sendiri 

memiliki nama-nama yang berbeda misalnya di 

Banyumas dikenal sebagai Bawor, di Jawa Barat 

Bagong dikenal sebagai Cepot, dan di Jawa Timur 

dia dikenal sebagai mangundiwangsa. 

Bagong memiliki senjata yang bernama 

Bapang atau Bendho yang berfungsi untuk 

membelah kayu, makna dari senjata bagong adalah 

sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan.  
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Bagong adalah sosok yang pandai melucu 

sehingga sindirannya selalu tepat sasaran tanpa 

harus menyakiti hati. 

Adapun ciri 

fisik dari bagong: 

a) Mata   Bagong   terbuka   lebar   

melambangkan   bahwa   dalam menjalani 

kehidupan harus dijalani dengan hati-hati. 

b) Perut Bagong yang gendut melambangkan 

keadaan orang yang serakah. Orang yang 

serakah adalah yang selalu marah dan 

membangkang. 

c) Telapak tangan dengan jari terbuka 

menggambarkan manusia yang siap bekerja. 

Sosok yang digambarkan Bagong adalah 

bahwa manusia harus sederhana, banyak akal, 

bijaksana dalam menjalani kehidupan, tidak 

terlalu kagum pada kehidupan dunia. Adapun 

nilai filosofi Bagong yaitu walaupun kita tidak 

sempurna dan memiliki kekurangan haruslah tetap 

bersyukur.
74

 

d.  Macam-Macam Lakon Dalam Wayang Punakawan 

1) Lakon Semar Gugat atau “Semar Minta Bagus”, 

diceritakan bahwa Semar telah meninggalkan 

negeri Amarta karena merasa sakit hati dihina oleh 

Arjuna, saat itu Arjuna memegang kuncungnya 

hanya untuk membahagiakan dan memenuhi 

permintaan Srikandi. Sebagai orang tua yang telah 

mengasuh Arjuna sedari kecil dan 

membimbingnya menjadi ksatria yang hebat maka 
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Semar pun tersinggung. Kini Semar diperlakukan 

sebagai budak yang tidak ada harganya. Semar pun 

mengadukan hal itu kepada Begawan Abiyasa, 

mendengar hal itu Begawan Abiyasa meminta 

maaf kepada Semar atas perbuatan Arjuna. Tetapi 

Semar pergi meninggalkan negeri Amarta karna 

awan mendung yang masih menyelimuti hatinya. 

Begawan Biyasa takut akan kepergian Semar karna 

negeri Amarta bisa hancur tanpa bimbingan Semar. 

Lalu Semar pergi ke kahyangan dan meminta 

batara guru untuk merubah wujudnya menjadi 

semula yang gagah dan tampan. Batara guru pun 

mengabulkannya sementara, saat itupun Semar 

langsung turun kebumi dengan nama Bambang 

Dewa lelana dan menjadi raja dinegeri Pudak 

sitegel. Kemudian Semar mendapatkan Jamus 

Kalimasada dan diserahkan kepada Pandawa. 

Makna dari lakon ini adalah janganlah menghina 

atau meremehkan seseorang peran seseorang.
75

 

2) Lakon “Semar Papa” diceritakan bahwa Abimanyu 

diperintahkan Begawan Biyasa untuk membunuh 

Semar karna takut negeri Amarta hancur. Para 

pandawa yang mendengar hal itu merasa bingung 

dan menangis sedih serta tidak bisa berbuat apa-

apa selain harus membunuh pamongnya sendiri. 

Pandawa tidak bisa menolak permintaan Begawan 

Biyasa karena mereka adalah manusia yang sudah 

mencapai tingkat arif wicaksana yang perintahnya 

bukanlah sembarang perintah. Semar pun hanya 

bisa tersenyum saja dan memerintah Pandawa 

untuk ikhlas dan membunuhnya. Bersamaan 

dengan hari pembunuhan Semar dengan cara 

dibakar, Pnadawa mendapat kabar bahwa candi 

Saptaarga dirusak dan dikuasai siluman, mereka 

pun pergi dan meyelamatkannya tetapi gagal. 
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Dalam keadaan itu datanglah Semar untuk 

menolong mereka. Mereka pun merasa sangat 

senang karena Semar pamongnya masih hidup dan 

berterima kasih dengan perasaan yang haru dan 

menyesal kepada Semar.
76

 

3) Lakon “Semar Mbarang Jantur” dikisahkan bahwa 

dewi Irawati hilang diculik Kartapiyoga. Ketika itu 

Arjuna dan Para Punakawan ingin mencari dan 

menyelamatkan dewi. Tetapi dalam perjalanan 

tersebut Arjuna melihat Banowati yang sangat 

cantik dan hati Arjuna pun bergetar. Selama 

perjalanan Arjuna sering melamun, dan merasa 

lapar karena sering memikirkan Banowati. melihat 

hal itu Punakawan pergi untuk „Mbarang Jantur‟ 

yang memiliki arti bermain sulap disuatu daerah 

yang bernama Widarakandang. Adapun syarat 

dalam permainan itu mereka meminta jajanan 

pasar dan nasi tumpeng. Setelah pertunjukan 

selesai mereka berniat untuk membawa makanan 

untuk diberikan pada Arjuna yang sedang lapar, 

tetapi Semar meminta Bratajaya untuk menumbuk 

semua makanan tadi menjadi satu. Kemudian 

setelah mereka memberikan makanan itu pada 

Arjuna, dia sangat marah karena makanan tadi 

malah berbentuk seperti kotoran kuda. Dari cerita 

tersebut Semar bermaksud memberikan sebuah 

pelajaran bahwasannya Arjuna sedang mengemban 

tugas untuk mencari dewi Irawati namun tergoda 

oleh Bbanowati. Maka dari pelajaran tersebut 

berarti seseorang tidak boleh makan disembarang 

tempat, Banowati bukanlah jodohnya. 

4) Lakon “Semar Mbangun Kayangan”, menceritakan 

bahwasannya saat itu negeri Amarta sedang dalam 

situasi kacau, dimana para pemimpin dan pejabat 

                                                         
76 Ibid., hal. 70 
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mengalami keterbelakangan moral. Para pemimpn 

juga yang seharusnya mengayomi dan melayani 

rakyatnya malah menjauh dan tidak memedulikan 

rakyat. Membangun kayangan yang dimaksud 

disini bukanlah membangun surganya para dewa 

melainkan dalam filosofi perwayangan kayangan 

yang dimaksud disini adalah membangun jiwa para 

pemimpin dan kawula kerajaan Amarta. Jiwa 

pemimpin bagi Semar adalah kayangan didunia, 

jagat kecil dimana rakyat hidup dan ternaungi. 

Pemimpin yang memiliki jiwa laksana kayangan 

akan dapat mampu melindungi dan memberi 

kesejahteraan dan kedamaian serta kemakmuran 

bagi rakyatnya. Menurut Semar untuk dapat 

mewujudkan membangun kayanganhanya bisa 

dilakukan hanya dengan menggunakan Pusaka 

Jamus Kalimasada, Tunggul Naga (Payung 

Kencana), dan Kalawelang (Tombak). perlu 

diingat bahwa wayang dalam sejarah budaya Jawa 

adalah seni pertunjukan untuk menyebarkan ajaran 

Islam, sehingga pengaruh ajaran Islam dan filosofi 

perwayangan sangat kental. 

5) Lakon “Petruk Dadi Ratu” dikisahkan merupakan 

upaya Petruk agar dapat menyelamatkan 

negaranya. Petruk mengawalinya dengan strategi 

jitu, penyelamatan pusaka sakti Jamus Kalimasada, 

dimana saat pusaka tersebut dikhianati dan dicuri 

maka menandakan budaya kepemimpinan negara 

sudah berubah. Manakala ditengah keadaan negara 

yang sedang krisis ini justru Petruklah yang layak 

menjadi raja, siapa tahu negara semakin tenteram 

ketika dipegang oleh Petruk. Dalam lakon ini 

diceritakan bahwasannya Petruk mendapat 

kesempatan menemukan pusaka Jamus Kalimasada 

milik Prabu Darmakusuma atau Puntadewa yang 

meninggalkan pemiliknya, dikarenakan pemiliknya 
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meninggalkan amalan-amalan yang menjadi 

syaratnya. Dimana amalan pertama yaitu memiliki 

keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, amalan 

kedua, percaya kepada malaikat-malaikat-Nya, 

amalan ketiga, percaya kepada Rasul-Nya, amalan 

keempat, percaya kepada kitab-Nya, amalan 

kelima, percaya kepada hari akhir pembalasan, dan 

amalan terakhir percaya pada ketentuan qadha dan 

qadar dari Tuhan. Dan pusaka Jamus Kalimasada 

merupakan suatu gambaran dari rukun Islam.
77

 

6) Lakon “Petruk Kelangan Pethel”, yang 

menceritakan bahwasannya Petruk kehilangan 

kampaknya, kampak adalah senjata yang selalu 

dibawa-bawa oleh Petruk. Pethel adalah pusaka 

milik rakyat kecil, jika Petruk kehilangan pethel 

maka diibaratkan Petruk telah kehilangan 

kekuatannya. Dalam bangsa Indonesia, kehilangan 

kekuatan sama saja seperti kehilangan wibawa. 

Orang Jawa memiliki beberapa pusaka dasar yaitu 

pertama, wisma yang artinya tempat tinggal, 

kedua, turangga yang artinya kendaraan untuk 

mengantarkan ke berbagai tempat, ketiga, curiga 

yang artinya pusaka yang menjadi kekuatan sakti, 

keempat, sarana yang artinya alat yang bia 

berfungsi untuk berkomunikasi antar sesama, 

kelima, garwa yang artinya pendamping hidup 

yang akan diajak hidup bersama mengarungi 

bahtera rumah tangga.
78

 Jadi jika orang Jawa 

belum memiliki kelima hal itu maka akan dianggap 

belum lengkap atau masih 

 

 

                                                         
77 Suwardi Endraswara, Petruk Dadi Ratu, (Jakarta: Narasi, 2014) hal. 117 
78 Ibid., hal. 37 
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