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BAB  I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Perkembangan wayang golek bermula dari muncul perkembangan 

wayang kulit yang asalnya tidak diketahui jelas karena minimnya cerita secara 

tertulis mengenai sejarah kesenian wayang golek. Hanya saja kesenian ini 

memang sudah identik dengan hiburan rakyat. Munculnya berawal pada awal 

abad ke-16 Sunan Kudus membuat 70 buah bangun wayang purwo dengan 

cerita Menak dan diiringi Gamelan Salendro. Pada tahun 1840 lahirlah lakon 

Ramayana dan Mahabrata atau disebut dengan wayang golek purwa. Kelahiran 

wayang golek diprakarsai oleh Dalem Karang Anyar (Wiranata Koesoemah III) 

pada masa akhir jabatannya dengan memerintahkan Ki Darman (pengrajin kulit 

asal Tegal) yang tinggal di Cibiru, Ujung Berung, untuk membuat wayang dari 

kayu. (Sutarno, 1995) 

Sudah dari jaman dahulu hingga sekarang wayang golek dapat 

dikategorikan sebagai salah satu kesenian merakyat. Setiap orang, tanpa 

batasan umur dapat menonton pertunjukan wayang golek. Cerita wayang golek 

umumnya tentu masih bersumber pada cerita atau kisah Mahabarata dan 

Ramayana khususnya wayang golek purwa. Isi ceita wayang golek biasanya 

diselipi unsur-unsur nasihat maupun sindiran yang disesuaikan dengan kejadian 

yang tengah berlangsung sehari-hari. (Mulyono, 1982). Unsur-unsur tersebut 

saling mengisi dan menunjang terhadap sukses/tidaknya suatu pertunjukan seni 

wayang golek. 

Belakangan ini wayang golek yang biasa kita kenal berasa dari Jawa 

Barat atau kita kenal dengan tokoh Cepot. Tapi wayang golek juga berkembang 

di Kota Tegal berupa wayang golek cepak tegalan dengan tokohnya yang kita 

kenal Lupit Slentheng yang diprakarsai oleh Bupati Tegal, Ki Enthus Susmono. 

Melihat masalah minimnya pengenalan wayang golek di Tegal itu sendiri , 

meskipun hanya beberapa orang dewasa  yang masih tertarik akan tokoh-tokoh 

wayang golek baik tradisional yang berupa tokoh punakawan atau pandawa dan 

modern yang berupa tokoh terkenal atau bahkan tokoh diri. Berbeda dengan 

anak-anak, yang cenderung acuh dengan budaya wayang golek apalagi 
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sekarang ini jaman kian berubah dari waktu ke waktu, menjadikan anak-anak 

menjauhkan dengan hal-hal yang berbau kebudayaan daerah. 

Melalui ini, penulis ingin mengenalkan wayang golek tegalan pada usia 

dini, karena kita tahu anak-anak merupakan aset bangsa yang perlu sejak dini 

kita kenalkan warisan leluhur yang bernilai tinggi, dan dengan tujuan 

melestarikan wayang golek tegalan dengan berawal mengenalkannya dari anak-

anak khususnya di Kota Tegal itu sendiri melalui media desain eksibisi dan 

dikenalkan pada Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Alasan 

dikenalkan pada hari Anak Nasional adalah sebagai upaya untuk memenuhi hak-

hak anak, mewujudkan tingkat kesejahteraan anak, dan sebagai momentum 

untuk meningkatkan kesadaran anak akan hak dan kewajiban, dan 

tanggungjawabnya kepada orangtua, masyarakat dan bangsa dan negara. 

Dengan target lokasi eksibisi di alun-alun pusat kota yang dimana sebagai ruang 

terbuka publik memiliki manfaat sebagai tempat berkumpul dan interaksi banyak 

orang disana, dan menjadikan lokasi yang tepat untuk eksibisi wayang golek 

tegalan. 

I.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :  

1. Wayang golek tegalan salah seni budaya warisan bangsa yang 

kurang dikenali bahkan di wilayahnya sendiri. 

2. Kesulitan pertunjukan wayang golek yang tidak setiap hari bisa 

disaksikan di tempat umum sehingga dalam perkembanganya 

wayang golek cukup sulit untuk familiar atau disukai oleh generasi 

muda dimasa sekarang (khususnya daerah perkotaan). 

3. Anak usia menengah remaja memiliki masa dimana cenderung 

memiliki keingintahuan yang tinggi dan gemar untuk bergerombol 

bersama hingga banyak diantaranya anak-anak cenderung 

penakut ketika berinteraksi secara individual. 

4. Di Tegal  peringatan Hari Anak Nasional jarang menampilkan tiap 

tahunnya acara seni budaya tradisional seperti wayang golek  

karna minimnya rasa tertarik anak-anak jaman sekarang. 
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I.3. Pembatasan Masalah 

 Uraian diatas telah membahas tentang kondisi dan permasalahan 

wayang golek tegalan, perlunya pembatasan batasan bagi penulis agar Proyek 

Akhir ini dapat terlaksana dengan baik dan terarah, maka dari itu perlu 

pembatasa sebagai berikut : 

 I.3.1. Batasan Permasalahan 

a) Perancangan desain eksibisi dalam rangka peringatan Hari Anak 

Nasional 

b) Membahas tentang wayang golek tegalan 

c) Desain eksibisi yang bertujuan untuk menghimbau dan 

mengedukasi masyarakat khususnya anak-anak terhadap wayang 

golek tegalan yang merupakan salah satu seni tradisional identitas 

bangsa. 

I.3.2. Batasan Wilayah 

 Batas lingkup wilayah yang akan menjadi pembahasan adalah 

kota Tegal, Jawa Tengah, karena berkaitan dengan wayang golek tegalan 

didaerah tersebut. Dan kemudian kota Tegal sebagai percontohan kota 

untuk pelaksanaan desain eksibisi. 

I.4. Perumusan Masalah 

 Masalah yang dibahas oleh penulis adalah tentang bagaimana 

merancang desain eksibisi untuk kembali mengenalkan kebudayaan wayang 

golek kepada anak-anak dengan target usia 12-15 tahun  sebagai peringatan 

Hari Anak Nasional di Tegal. 

 

I.5. Tujuan Penelitian 

a) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenalkan budaya wayang 

golek tegalan yang kemudian memberikan edukasi serta meningkatkan 

kesadarananak-anak terhadap warisan budaya daerah. 
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b) Tujuan secara fungsional dari penelitian ini yaitu agar hasil penelitian 

yang dilaksanakan dapat bermanfaat dan mampu memberikan referensi 

dasar dalam sebuah eksibisi yang dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap pengenalan budaya wayang golek tegalan. 

I.6. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu referensi dasar 

dengan melalui data yang nyata mengenai wayang golek tegalan, sehinggan 

mampu diaplikasikan dan menghasilkan rancangan desain eksibisi yang 

diharapkan sesuai, dan efektif. Dan apresiasi dan kepedulian masyarakat 

mengenai wayang golek tegalan sebagai pelestarian warisan budayapun akan 

meningkat. 

I.6.1. Bagi Anak-anak 

 Menyampaikan edukasi dalam mengenalkan budaya wayang golek 

 Membiasakan diri sejak dini untuk mengenal budaya Indonesia yang 

dijaga dan dilestarikan.. 

I.6.2. Bagi Keilmuan DKV 

 Menerapkan ilmu desain komunikasi visual pada kasus nyata untuk 

membantu masyarakat Tegal dalam melestarikan seni budaya yang 

sudah seharusnya ada sejak dahulu dan mengembangkan khususnya 

kepada anak-anak sebagai anak bangsa yang perlu kita kenalkan seni 

wayang golek tegalan agar tidak pudar masanya. Dan menyampaikan 

pesan kreatif dengan melalui desain eksibisi di masyarakat luas. 

I.7. Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai 

dengan yang dibutuhkan untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dan 

untuk mengetahui jawaban dari perumusan masalah diatas, maka penulis 

melakukan beberapa metode sebagai berikut : 

I.7.1. Studi Literatur 

 Melalui metode ini penulis mencari suatu referensi teori yang dianggap 

relevan dan berkaitan dengan seni budaya Indonesia, khususnya wayang golek. 
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Dan mencari referensi data yang juga berkaitan tentang warisan budaya, 

identitas bangsa, dan hal baru mengenai wayang golek. Teori yang didapat akan 

dijadikan sebagai pedoman dan pondasi dasar dalam penelitian penulis. 

I.7.2. Metode Pengambilan Data  

Observasi 

Melalui metode ini penulis akan  melakukan pengamatan secara 

langsung di lokasi secara langsung baik lokasi Panti Yayasan Darul 

Farroh, lokasi tiga sekolah SMP unggul di wilayah kota Tegal antara lain 

SMP Pius Tegal, SMP 2 dan SMP 7, dan lokasi alun-alun pusat kota  

Tegal untuk mendapat data yang nyata dan fakta.  

I.7.3. Wawancara  

 Melalui metode ini, penulis melakukan wawancara terhadap pihak terkait 

yaitu pemilik dari salah satu Panti Asuhan Darul Farroh bernama Bapak Dairin 

Anwar yang juga  merupakan seorang dalang wayang golek tegalan di 

Kabupaten Tegal , dan melakukan  wawancara beberapa anak remaja awal usia 

12 – 15 tahun yang berprofesi seorang pelajar di wilayah Tegal. 

I.8. Sistematika Penulisan 

1. Bab I : Pendahuluan 

I.1. Latar Belakang 

I.2. Identifikasi Masalah 

I.3. Pembatasan Masalah 

I.4. Perumusan Masalah 

I.5. Tujuan Penelitian 

I.6. Manfaat Penelitian 

I.7. Metode Penelitian 

I.8. Sistematika Penulisan 

2. Bab II : Tinjauan Umum 

II.1. Kerangka Berpikir 

II.2. Landasan Teori 

II.3. Kajian Pustaka 

II.4. Studi Komparasi 

3. Bab III : Strategi Komunikasi 
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III.1. Analisis 

III.2. Sasaran Khalayak 

III.3. Strategi Komunikasi 

4. Bab IV : Strategi Kreatif 

IV.1. Konsep Visual 

IV.2. Konsep Verbal 

IV.3. Visualisasi Desain 

5. Bab V :Kesimpulan dan Saran 

V.1. Kesimpulan 

V.2. Saran 

6. Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


