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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Komunikasi merupakan sebuah aktivitas paling dasar manusia, Melalui sebuah 

komunikasi manusia mampu terhubung antara satu dengan yang lain dalam kehidupan 

sehari-hari dimanapun manusia itu berada. Komunikasi proses bertukar pesan antara 

individu maupun kelompok, proses komunikasi adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam 

kehidupan manusia terhadap lingkungan di masyarakat, sehingga kebutuhan komunikasi 

akan selalu memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Menurut Onong U Effendy, komunikasi memiliki tujuan mengubah sikap, 

pendapat, perilaku dan juga merubah masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa manusia 

sangat membutuhkan komunikasi. Bisa dikatakan sebuah proses komunikasi yang 

dilakukan ini memiliki dampak atau efek yang sesuai dengan keinginan komunikator. 

Manusia tanpa komunikasi akan mengakibatkan ketidak teraturan dalam beraktivitas 

sehari-hari baik itu di dalam sebuah organisasi, ruang pendidikan, perusahaan maupun di 

masyarakat umum. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu 

dengan yang lainnya dalam konteks ini manusia membutuhkan komunikasi bukan hanya 

sebagai cara penyampaian pesan melainkan juga untuk mengembangkan aspek atau nilai-

nilai sosial yang ada dimasyarakat dan tentunya akan menambah wawasan ketika seseorang 

tersebut bertemu dengan orang lain. 

Perkembangan zaman membawa manusia ke era yang lebih maju menjadikan 

adanya berbagai hal baru dalam berkomunikasi, menggunakan komunikasi  dalam upaya 

menyampaikan pesan terhadap inividu maupun kelompok, baik itu bersifat positif maupun 
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negatif. Komunikasi bahkan juga bisa digunakan untuk menyebarkan sebuah informasi 

yang bersifat sebuah keyakinan pada masyarakat, dalam hal ini komunikasi bidang agama 

untuk melengkapi kebutuhan sisi rohani manusia.  Kebutuhan rohaniah adalah pendidikan 

tentang agama, kasih sayang, budi pekerti, dan berbagai aktivitas jiwa yang seimbang 

(Yatimin, 2006). 

Perkembangan Komunikasi semakin berkembang pesat baik itu melalui audio 

maupun secara visual. Simbol menjadi hal penting didalam sebuah komunikasi sebagai 

upaya berkomunikasi secara tidak langsung. Dalam pewayangan simbol menjadi hal yang 

tidak bisa terlepaskan kaitannya dengan para tokohnya, seperti para tokoh wayang 

Punakawan yang menggunakan simbol sebagai upaya komunikasi dan juga berdakwah 

dengan apa yang melekat pada diri mereka. 

Wayang adalah peninggalan nenek moyang yang sangat bernilai tinggi dan unggul 

dalam semua kajian keilmuan. Wayang sendiri meliputi seni suara, seni peran, seni musik, 

seni tutur, seni lukis, seni pahat dan seni perlambang yang semua itu dikemas menjadi satu 

hingga menjadi media atau sarana penerangan batin, dakwah, hiburan, pendidikan dan 

pemahaman tentang filsafat.  

Semiotik pada dasarnya mempelajari tentang bagaimana seorang manusia 

(humanity) memknai suatu hal (things). Memaknai (to sinify) dalam hal ini tidak bisa 

dicampur dengan  mengkomunikasikan (to communicate). Memaknai yang berarti objek 

tidak sekedar membawa pesan atau informasi, namun didalam hal objek tersebut akan 

dikomunikasikan, tapi juga  mampu mengkonstitusi tentang sistem yang terstruktur dari 

sebuah tanda (Barthes, 1988:197; Kurniawan, 20001:53). 
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Simbol pewayangan Punakawan yang digambarkan dengan tokoh atau karakter 

merakyat dan jenaka menjadi terkenal karena cerita yang dibawakan dengan kisah 

Ramayana dan Mahabarata digemari masyarakat. Sebuah pagelaran wayang merupakan 

sarana untuk berkomunikasi dan berdakwah pada masyarakat dengan memainkan tokoh 

wayang tersebut. Wayang Punakawan  secara semiotik bisa dikatakan mengandung atau 

memiliki unsur tanda dan makna, merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk 

memberikan gambaran realitas, sehingga kita mampu memahami tentang realitas itu. 

Semiotik mempelajari tentang sistem, aturan, yang memungkinkan sebuah tanda memiliki 

makna atau arti. Pewayangan bisa dilihat sebagai sebuah suatu persoalan tentang 

kehidupan sosial, seperti ideologi, simbol, lingkungan, agama, budaya, gender, serta 

persoalan yang lainnya. Simbol dan makna selalu disesuaikan oleh siapa simbol itu 

dikontruksi dan untuk apa simbol itu dibuat. 

Berbicara mengenai Punakawan, pewayangan ini terdiri dari tokoh Semar, Gareng, 

Petruk dan Bagong yang satu dengan yang lainnya memiliki daya tarik tersendiri dalam 

peranannya erat kaitannya dengan simbol yang melekat pada diri mereka yang itu ternyata 

mampu merubah pola pikir dan membuat banyak penafsiran dan membuat berbagai  

pandang baru terhadap mereka. Cerita pewayangan dari kisah Mahabarata dan Ramayana 

yang mengangkat tentang kehidupan umat manusia didunia agar tetap berada di jalan yang 

benar dan selalu ingat terhadap sang pencipta alam semesta, dengan berbagai sentilan 

tentang kehidupan bersosial maupun berpolitik pada zaman kerajaan dahulu. Punakawan 

menjadi penelitian  yang sangat menarik, menganalisis tentang makna dibalik simbol yang 

mengkontruksi figur Punakawan dalam pewayangan. Dianalisis dengan analisis semiotik, 

penelitian berjenis interpretatif dan pendekatan kualitatif. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Apa makna simbol yang melekat pada figur Punakawan dalam wayang kulit? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui hingga memahami apa saja 

simbol-simbol komunikasi yang ditemukan dan juga terdapat pada para tokoh pewayangan 

Punakawan. 

1.4  Manfaat Signifikansi 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sedikit sumbangsih 

pemikiran yang dapat dimanfaatkan untuk menambah refrensi pengetahuan pembaca. 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu komunikasi yang 

membahas tentang makna simbol dalam tema kebudayaan. Serta, harapan peneliti 

dapat memberikan informasi dan pemahaman secara jelas mengenai semiotika. 

2. Manfaat Kritis 

Penelitian terhadap komunikasi simbol di dalam konteks kesenian dan simbol budaya 

jawa sebagaimana patut dipelajari di pahami dan diketahui secara mendalam 

bagaimana hal itu ada, cara bekerjanya, untuk apa dan memberikan dampak apa 

terhadap masyarakat sehingga menjadi bahan bacaan sebagai penelitian yang berguna 

terhadap menyumbang pandangan lain. Tidak hanya sekedar tau tentang komunikasi, 

simbol dan budaya namun semua itu mampu di pahami berdasarkan ilmu pengetahuan. 

 


