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MOTTO 

 

َوالَ تَ ْنظُْر َمْن قَالَ أُْنظُْر َما قَاَل   
“Perhatikan apa yang dikatakan, jangan memperhatikan 

siapa yang berkata” 

(Ali bin Abi Thalib) 

 

Tutur bener puniku, 

Sayektine apantes tiniru. 

Nadyan metu saking wong sudra papeki. 

Lamun becik nggone muruk, 

Iku pantes sira anggo. 

(ajaran yang benar itu, 

benar-benar sepantasnya diikuti. 

Meskipun berasal dari orang yang rendah derajatnya. 

Namun jika baik dalam mengajarkan, 

maka itu pantas kamu amalkan.)1 

(Pada (bait) ke-27, pupuh ke-3 Gambuh, Serat Wulangreh 

karya SISK Susuhunan Paku Buwana IV) 

  

 
1 Andi Harsono, Tafsir Ajaran Serat Wulangreh, (Yogyakarta: 

Pura Pustaka, 2005), hal. 64. 
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ABSTRAK 

 

TAUFIK HIDAYAT. Nilai Pendidikan Moral dalam 

Wayang Kulit dan relevansinya dengan Pendidikan Agama 

Islam (telaah video lakon Semar Mbangun Kahyangan sanggit  

Ki Warseno Slenk). Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2020.  

Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya 

perilaku menyimpang di setiap lini lapisan masyarakat bangsa 

Indonesia menunjukkan adanya degradasi moral. Hal ini yang 

harus segera ditindaklanjuti, karena moralitas akan 

menentukan nasib bangsa. Banyak nilai-nilai luhur yang 

dimiliki bangsa Indonesia yang termuat dalam kebudayaan, 

salah satunya yang termuat dalam wayang kulit. Wayang kulit 

telah ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 7 November 

2003 di Paris, Perancis sebagai A Masterpiece of Oral and 

Intangible Heritage oh Humanity” (‘Karya-karya agung lisan 

dan tak benda warisan manusia’). Banyak nilai luhur yang 

terkandung di dalamnya. Nilai luhur tersebut sudah teruji 

keampuhannya dari generasi ke generasi untuk membangun 

moral bangsa ini. Oleh karena itu, peneliti mencoba 

mendeskripsikan dan menganalisis wayang kulit lakon Semar 

Mbangun Kahyangan sanggit Ki Warseno Slenk dan 

relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Adapun yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

deskripsi pagelaran wayang kulit lakon Semar Mbangun 

Kahyangan sanggit Ki Warseno Slenk, apa saja nilai 

pendidikan moral di dalamnya serta bagaimana relevansinya 

dengan Pendidikan Agama Islam. 

Penelitian ini menggunakan penelitian gabungan 

yakni penelitian kepustakaan  (library research) dan penelitian 

lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara mentranskrip video pewayangan lakon Semar 

Mbangun Kahyangan sanggit Ki Warseno Slenk. Peneliti juga 
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melakukan wawancara dengan teknik wawancara semi 

struktur kepada Ki Warseno Slenk selaku pelaku. Analisis data 

menggunakan analisis isi (cotent analysis).  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lakon 

Semar Mbangun Kahyangan merupakan lakon carangan yang 

di-sanggit oleh Ki Warseno Slenk, lakon ini di-sanggit 

mempunyai maksud bahwa seorang Semar akan membangun 

kejiwaan para kawula dan pepunden-nya. Dalam lakon ini 

banyak mengandung nilai pendidikan moral, baik yang moral 

yang terpuji maupun tercela. Moral yang terpuji di antaranya: 

religius, adil, demokratis, mandiri, peduli sosial, syukur, jujur, 

dan menghargai orang lain. Adapun moral yang tercela di 

antaranya: marah (ghaḍab), dengki (ḥasad), sombong 

(takabbur), dan membunuh. Terdapat relevansi antara nilai 

pendidikan moral dalam lakon Semar Mbangun Kahyangan 

sanggit Ki Warseno Slenk dengan pendidikan agama Islam, di 

antara relevansinya terdapat dalam beberapa komponen 

pendidikan, yakni tujuan pendidikan, fungsi pendidikan, 

metode pendidikan. 

Kata Kunci: nilai pendidikan moral, wayang kulit, Semar 

Mbangun Kahyangan, Pendidikan Agama Islam   
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KATA PENGANTAR 
 

 وَ   للاُ   ال  إ   لهَ إ   اَل  نْ أَ  دُ هَ شْ ، أَ ْيَ م  الَ عَ الْ   ب   رَ   لل   دُ مْ لَْ . اَ م  يْ ح  الر    ن  حْ الر    للا    م  سْ ب  

 وَ   اء  يَ ب  نْ الَ   ف  رَ شْ ى أَ لَ عَ   مُ لَ الس  وَ   ةُ لَ الص  . وَ للاُ   لُ وْ سُ ا رَ د  م  مَُ   ن  أَ  دُ هَ شْ أَ 

 .دُ عْ ا ب َ م  ، أَ ْيَ ع  جَْ أَ   ه  اب  حَ صْ أَ وَ   ه  ل  ى اَ لَ عَ وَ   د  م   مَُ نَ د  ي   سَ   ْيَ ل  سَ رْ مُ الْ 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, serta 

pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah menjadi 

suri tauladan dengan menuntun manusia menuju jalan 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat 

tentang nilai pendidikan moral dalam wayang kulit yang 

difokuskan pada lakon Semar Mbangun Kahyangan sanggit Ki 

Warseno Slenk. Penyusun menyadari bahwa penyusunan 

skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, 

bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini, penyusun 

mengucapkan rasa terima kasih kepada: 

1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Klaijaga Yogyakarta, 
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2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

3. Ibu Dr. Nur Saidah, M. Ag., selaku Pembimbing 

Skripsi, 

4. Bapak Dr. H. Tasman, M. A., selaku Penasihat 

Akademik, 

5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

6. Ir. H. Warseno yang berkenan membagikan 

pengalaman serta berkenan menjadi objek dalam 

penelitian, 

7. Kedua Orangtuaku, yang tak jemu-jemunya 

memanjatkan do’a untuk kesuksesan anak-anaknya. 

8. Untuk saudara-saudaraku tersayang, Marliyah (kakak) 

dan  Purwanto (kakak ipar), dan Widuri (adik), serta 

keponakan-keponakanku Arfan Adhi Nugroho dan 

Alta Ridla Firza Arbani atas segala dukungan dan 

motivasinya serta do’a-do’a yang tulus, 

9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Yogyakarta, atas pendidikan dan pengalaman yang 

luar biasa, 

10. Keluarga Besar Anom Family dan Mitro Sarwan, 

terlebih kakak sepupuku, Anggit Hany Fitrianto, S.Pd.,  
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yang selalu men-support dan memotivasi serta 

memberikan do’a dengan tulus, 

11. Teman-teman sekaligus keluarga Pendidikan Agama 

Islam angkatan 2016 “al-uswah”, atas kebersamaam 

tiga tahunnya, semoga kita akan senantiasa menjadi 

keluarga sampai akhir hayat, 

12. Teman-teman sekaligus keluarga futsal “Muntasir & 

Muntasiroh, Futsal UIN Jogja, Barokah Do’a Ibu, dan 

SFC Planet Academy” yang mengajarkan arti 

kekeluargaan, kesetiakawanan, dan kerja keras. 

13. Keluarga staff dan ex-staff dan mentor Lamperan FITK 

yang telah memberikan pengalaman akan pentingnya 

teknologi dan memberikan pengalaman kekeluargaan 

serta keorganisasian, semoga bisa bermanfaat sampai 

akhir hayat, 

14. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan 

skripsi ini, yang tidak mungkin disebutkan satu 

persatu. 

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima disisi 

Allah Swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin. 

Yogyakarta, 6 Februari 2020 

Penyusun, 

 

 

 

Taufik Hidayat 

NIM. 16410003  



  

xii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .............................................................. i 

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ...........  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ............................. iii 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR..  iv 

MOTTO  ...............................................................................  vi 

ABSTRAK  .......................................................................... vii 

KATA PENGANTAR ..........................................................  ix 

DAFTAR ISI  ......................................................................  xii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN .............  xvi 

 

BAB I  PENDAHULUAN ....................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah .......................................  1 

B. Rumusan Masalah  ..............................................  10 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  .......................  10 

D. Kajian Pustaka ....................................................  12 

E. Landasan Teori ....................................................  19 

F. Metode Penelitian  ..............................................  46 

G. Sistematika Pembahasan  ....................................  55 

 

BAB II  GAMBARAN UMUM WAYANG KULIT  LAKON 

SEMAR MBANGUN KAHYANGAN  SANGGIT KI 

WARSENO SLENK ................................................... 57 

A. WAYANG KULIT .............................................  57 



  

xiii 
 

1. Pengertian Wayang  ..........................................  57 

2. Sejarah Wayang Kulit  ......................................  58 

3. Manfaat Wayang Kulit  ....................................  66 

B. PROFIL KI WARSENO SLENK  ......................  72 

1. Biografi Ki Warseno Slenk ...............................  72 

2. Gaya Pakeliran Ki Warseno Slenk ...................  74 

3. Hal menarik dari Ki Warseno Slenk .................  75 

C. LAKON SEMAR MBANGUN KAHYANGAN  76 

1. Latar Belakang dan Tujuan Lakon Semar 

Mbangun Kahyangan ............................................  76 

2. Karakteristik Tokoh Wayang Kulit ..................  78 

3. Sekilas gambaran Lakon Semar Mbangun 

Kahyangan  ............................................................  78 

 

BAB III  Nilai Pendidikan Moral Dalam Wayang Kulit Dan 

Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam (Lakon 

Semar Mbangun Kahyangan  Sanggit Ki Warseno 

Slenk)  ........................................................................  83 

A. Deskripsi Lakon Semar Mbangun Kahyangan 

sanggit Ki Warseno Slenk ..................................  83 

B. Nilai Pendidikan Moral dalam Wayang Kulit Lakon 

Semar Mbangun Kahyangan Sanggit Ki Warseno 

Slenk ...................................................................  99 

C. Relevansi Nilai Pendidikan Moral dalam Wayang 

Kulit Lakon Semar Mbangun Kahyangan Sanggit 

Ki Warseno Slenk dengan Pendidikan Agama Islam

 ...........................................................................  143 



  

xiv 
 

1. Relevansi dengan Tujuan Pendidikan Agama 

Islam ...........................................................  143 

2. Relevansi dengan Fungsi Pendidikan Agama 

Islam ...........................................................  144 

3. Relevansi dengan Metode Pendidikan Agama 

Islam ...........................................................  147 

4. Relevansi dengan Evaluasi Pendidikan Agama 

Islam ...........................................................  155 

 

BAB IV  PENUTUP ........................................................... 157 

A. Kesimpulan ........................................................ 157 

B. Saran .................................................................. 158 

C. Kata Penutup ...................................................... 159 

 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................... 161 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



  

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran I : Naskah Serat Pedhalangan 

Lampiran II : Karakteristik Tokoh Wayang 

Lampiran III : Transkrip Hasil Wawancara 

Lampiran IV : Bukti Seminar Proposal 

Lampiran V : Sertifikat PPL Microteaching 

Lampiran VI : Sertifikat PLP-KKN Integratif 

Lampiran VII : Sertifikat TOEFL 

Lampiran VIII : Sertifikat TOAFL 

Lampiran IX : Sertifikat ICT 

Lampiran X : Sertifikat SOSPEM 

Lampiran XI  : Sertifikat OPAK/PBAK 

Lampiran XII : KTM 

Lampiran XIII : Daftar Riwayat Hidup Penulis  



  

xvi 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN 
 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 

dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 

 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

    
 ا

Alif 
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Bā’ b Be ب 

 Tā’ t Te ت 

 Ṡā’ ṡ es (dengan titik atas) ث 

 Jīm j Je ج 

 Ḥā’ ḥ ha (dengan titik bawah) ح 

 Khā’ kh ka dan ha خ 

 Dāl d De د

 Żāl ż zet (dengan titik atas) ذ

 Rā’ r Er ر

 Zā’ z Zet ز

 Sīn s Es س

 Syīn sy es dan ye ش

 Ṣād ṣ es (dengan titik bawah) ص 

 Ḍād ḍ de (dengan titik bawah) ض 

 Ṭā’ ṭ te (dengan titik bawah) ط

 Ẓā’ ẓ zet (dengan titik bawah) ظ

 Ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Ghain gh Ge غ

 Fā’ f Ef ف

 Qāf q Qi ق
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Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

    
 Kāf k Ka ك

 Lām l El ل 

 Mīm m Em م

 Nūn n  En ن

 Wāw w We و

 Hā’ h  Ha ه 

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Yā’ y  Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 

Kata Arab Ditulis 
  
متعد دةمد ة   muddah muta‘ddidah 

 rajul mutafannin muta‘ayyin رجل متفن ن متعي  

 

C. Vokal Pendek 

 

Ḥarakah Ditulis Kata Arab Ditulis 
    

Fatḥah a من نصر وقتل man naṣar wa qatal 

Kasrah i كم من فئة kamm min fi’ah 

Ḍammah u سدس ومخس وثلث sudus wa khumus wa ṡuluṡ 

 

D. Vokal Panjang 

 

Ḥarakah Ditulis Kata Arab Ditulis 
    

Fatḥah ā فت اح رز اق من ان fattāḥ razzāq mannān 

Kasrah ī مسكي وفقري miskīn wa faqīr 

Ḍammah ū  دخول وخروج dukhūl wa khurūj 
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E. Huruf Diftong 

 

Kasus Ditulis Kata Arab Ditulis 
    

Fatḥah bertemu wāw mati aw مولود Maulūd 

Fatḥah bertemu yā’ mati ai  مهيمن Muhaimin 

 

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

 

Kata Arab Ditulis 
  

 a’antum أأنتم 

 u‘iddat li al-kāfirīn أعدت للكافرين 

 la’in syakartum لئن شكرمت

 i‘ānah at-ṭālibīn إعانة الطالبي 

 

G. Huruf Tā’ Marbūṭah 

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”. 

 

Kata Arab Ditulis 
  

 zaujah jazīlah زوجة جزيلة 

 jizyah muḥaddadah جزية مد دة 

Keterangan: 

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang 

sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, 

zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal 

aslinya. 

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan “h”.  
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Kata Arab Ditulis 
  

 ‘takmilah al-majmū تكملة اجملموع 

 ḥalāwah al-maḥabbah حلوة احملبة 

 

2. Bila tā’ marbūṭah hidup atau dengan ḥarakah (fatḥah, 

kasrah, atau ḍammah), maka ditulis dengan “t” berikut 

huruf vokal yang relevan. 

 

Kata Arab Ditulis 
  

 zakātu al-fiṭri زكاة الفطر

 ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā إىل حضرة املصطفى

 ’jalālata al-‘ulamā جللة العلماء 

 

H. Kata Sandang alif dan lām atau “al-” 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah: 

 

Kata Arab Ditulis 
  

 baḥṡ al-masā’il حبث املسائل 

 al-maḥṣūl li al-Ghazālī احملصول للغزال 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan 

menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta 

menghilangkan huruf “l” (el)-nya. 

 

Kata Arab Ditulis 
  

 i‘ānah aṭ-ṭālibīn إعانة الطالبي 

 ar-risālah li asy-Syāfi‘ī الرسالة للشافعي

 syażarāt aż-żahab شذرات الذهب

 



 

 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Melihat fenomena kehidupan sosial sekarang ini, 

khususnya bangsa Indonesia, mencerminkan adanya 

degradasi moral. Hal itu dapat ditandai dengan banyaknya 

tindakan amoral yang dilakukan oleh masyarakat di semua 

lapisan. Baik di kalangan pelajar, pekerja, bahkan para 

anggota dewan yang merupakan wakil rakyat, pemimpin 

rakyat untuk menyalurkan aspirasi dari rakyat. 

Menjadi pemimpin yang amanah dan 

mengedepankan moral dan karakter adalah yang utama 

dalam bermasyarakat. Pada penghujung bulan Septermber 

2019, jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia 

dilantik. Tak hanya akademisi, kursi DPR juga diisi oleh 

beberapa kalangan masyarakat terpilih, seperti artis, 

pengusaha, dan lain-lain. 

Pada awal bulan Oktober 2019 dilangsungkan 

pemilihan ketua DPR dan MPR. Nama Puan Maharani dan 

Bambang Soesatyo menjadi ketua DPR dan MPR RI. Dan 

pada pertengahan bulan Oktober juga  akan dilantik kepala 

pemerintahan Republik Indonesia/Presiden terpilih 2019. 
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Berbeda dengan pemilihan presiden (Pilpres) periode 

sebelum-sebelumnya, pada Pilpres kali ini menuai sengketa 

yang pada bulan Juni telah dilakukan persidangan 

Mahkamah Konstitusi (MK). Dilansir dari detik.com, MK 

menolak seluruh permohonan gugatan hasil pilpres 2019 

yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Dengan putusan ini, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin 

tetap memenangi Pilpres 2019.1 Begitu memanasnya 

sengketa tersebut sampai para elite politik beradu argumen, 

sikap fanatik, saling hujat di depan media yang disaksikan 

oleh semua lapisan masyarakat. Dari hal tersebut 

tercerminkan bagaimana degradasi moral bangsa ini, 

terlebih di kalangan elite politik. 

Selain di kalangan elite politik, degradasi moral 

juga tercermin dari perilaku masyarakat di setiap lapisan, 

salah satunya yakni penyebaran berita palsu atau hoaks.2 

Potensi penyalahgunaan media sosial di era digital sangat 

tinggi, hal itu dikarenakan arus informasi yang datang 

sangat cepat dan kebanyakan para milenial tanpa verifikasi 

atau tabayyun terhadap informasi yang terimanya terlebih 

 
1 Zunita Putri dan Dwi Andayani, “MK Tolak Gugatan Pilpres 

Prabowo-Sandiaga”, detikNews.com, 27 Juni 2019 diakses pada tanggal 25 

Oktober 2019. 
2 Adhar Muttaqin, “Tekan Penyalahgunaan Medsos di 

Trenggalek, Polisi Sambangi Sekolah”, detiknews.com 7 Oktober 2019 

diakses pada tanggal 25 Oktober 2019. 
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dahulu, yang mereka lakukan langsung share atau 

membagikannya. Hal inilah yang terkadang menjadi sebab 

adanya perselisihan antar sesama. 

Dari beberapa kasus di atas merupakan gambaran 

kecil perlunya memperbaiki moral bangsa. Sebab moral 

setiap bangsa akan menentukan maju dan tidaknya suatu 

bangsa. Bahkan dalam Islam, moralitas merupakan suatu 

hal yang sangat mendasar dan bisa dibilang paling inti serta 

merupakan salah satu faktor penentu untuk mencapai 

kesempurnaan hidup. 

Hal yang perlu disoroti yakni bagaimana peran 

pendidikan keagamaan, khususnya pendidikan agama 

Islam. Dalam perspektif budaya, pendidikan agama Islam 

di era global menjadi wahana penting dan medium yang 

efektif untuk mengajarkan norma, menyosialisasikan nilai, 

dan menanamkan etos di kalangan umat Islam. Pendidikan 

Islam dapat menjadi instrumen untuk memupuk 

kepribadian muslim, memperkuat identitas muslim, dan 

memantapkan jati diri muslim. Hal yang lebih penting 

yakni ketika arus globalisasi sering kali membawa nilai-

nilai dan budaya yang sangat bertentangan dengan nilai dan 

kepribadian bangsa Indonesia. dalam konteks ini, 

pendidikan agama Islam menjadi wahana strategis untuk 

membangun kesadaran kolektif sebagai umat dan 
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mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, dengan tetap 

menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa, dan 

agama, sehingga dapat menetapkan kerukunan sosial dan 

menanggulangi perilaku amoral lainnya.3 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang syarat 

ajaran luhur dan nilai-nilai adi luhung. Banyak kebudayaan 

bangsa ini yang memuat ajaran-ajaran luhur tersebut yang 

dalam sejarahnya turut ikut andil dalam membangun 

karakter bangsa, di antaranya Wayang Kulit, Pencak silat, 

dan beberapa seni tari yang sudah diresmikan sebagai 

warisan kebudayaan dunia dari Indonesia oleh Organisasi 

Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO). 

Wayang kulit merupakan perkembangan seni dan 

budaya yang sangat populer di Jawa. Pada tanggal 7 

November 2003 di Paris, Perancis wayang kulit ditetapkan 

sebagai “A Masterpiece of Oral and Intangible Heritage oh 

Humanity” (‘Karya-karya agung lisan dan tak benda 

warisan manusia’) oleh UNESCO.4 

Wayang kulit merupakan bentuk seni dan 

kebudayaan di Jawa khususnya, bangsa Indonesia pada 

 
3 Zubaedi, Isu-Isu Baru dalam Diskursus  Filsafat Pendidikan 

Islam dan Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yoogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), hal. 55. 
4 Wahyu Nurdiyanto, “Peristiwa Penting 7 November, Wayang 

Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Dunia”, timesindonesia.co.id berita 

tanggal 7 November 2017, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019. 
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umumnya. Seni dan kebudayaan bangsa Indonesia memuat 

kearifan lokal yang berkembang di setiap penjuru bangsa 

dengan ciri khas masing-masing di setiap daerahnya, maka 

bangsa ini merupakan bangsa yang multikultural. Nilai 

kearifan lokal sangat melekat dalam wayang kulit, sehingga 

dalam sejarahmya difungsikan guna membangun karakter 

atau moral dan jati diri bangsa Indonesia melalui watak 

tokoh-tokoh yang digambarkan di dalamnya. 

Wayang kulit merupakan kesenian yang tinggi 

martabatnya, bahkan banyak orang memberinya predikat 

sebagai kesenian klasik tradisional adi luhung, yaitu suatu 

nilai budaya yang dihayati dan dijunjung tinggi sepanjang 

masa oleh satu generasi ke generasi berikutnya, turun-

temurun.5 

Populernya pertunjukan wayang kala itu 

dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga dalam dakwahnya 

mengislamkan masyarakat Jawa. Dalam pementasannya 

Sunan Kalijaga menyisipkan ajaran-ajaran Islam di dalam 

ceritanya dan juga menyajikan kata-kata yang puitis, 

filosofis, religius, dan penuh makna. Hal tersebut untuk 

 
5 Sri Mulyono, Wayang Kulit dan Karakter Manusia, (Jakarta: 

PT Gunung Agung, 1979), hal. 18. 
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persembahyangan, meditasi, pendidikan, pengetahuan, dan 

hiburan supaya para penikmat tergerak jiwanya.6 

Pada masa kerajaan Mataram, wayang kulit 

digunakan untuk keperluan politis oleh raja-raja yang 

memerintah kala itu. Pada waktu itu mulai ditampilkan 

kisah lahirnya Semar dan Togog yang dianggap sebagai 

putra dari Sang Hyang Tunggal dan merupakan saudara 

kandung dari Bathara Guru (Manikmaya) yang tujuannya 

yakni untuk mengangkat derajat rakyat yang dilambangkan 

oleh keempat punakawan (Semar, Gareng, Petruk, dan 

Bagong). Para raja Mataram kala itu mempunyai kehendak 

untuk mempersatukan rakyat guna tercapainya suatu negara 

nasional yang rukun, damai, dan sentosa.7 

Selain sebagai tontonan, pagelaran wayang kulit 

juga sebagai tuntunan (ajaran) bagi manusia, sebagaimana 

yang pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga dalam 

dakwahnya masa itu. Ajaran luhur yang termuat di 

dalamnya dapat ditilik pada setiap lakon. Selain kisah 

Ramayana dan Mahabarata yang merupakan induk dari 

cerita pewayangan, ada banyak lakon wayang carangan 

lainnya, di antaranya: Semar Mbangun Kahyangan, Bima 

 
6 Purwadi, Dakwah Sunan Kalijaga (Penyebaran Agama Islam 

di Jawa Berbasis Kultur), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 165. 
7 Hazim Amir, Nilai-Nilai Etis Dalam Waynag, (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1991), hal. 48. 
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Suci, Semar Gugat, Banjaran Baladewa, Parikesit dadi 

Ratu, dan sebagainya. 

Dewasa ini, seni pewayangan sedikit mengalami 

pergeseran nilai karena kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Para guru di sekolah dan para orang tua di rumah 

sudah jarang mendongengkan tokoh pewayangan yang 

mempunyai nilai luhur. Bahkan bagi anak muda jaman 

sekarang, pagelaran wayang sudah dianggap kuno dan 

kurang diminati. Mereka lebih tertarik dengan tontonan 

budaya asing, seperti Korean Pop (K-pop), drama korea 

(drakor), dan lain-lain. Maka dari itu, peneliti akan 

mencoba menggali nilai moral dalam wayang kulit. 

Penelitian ini akan terfokuskan pada pengkajian 

nilai moral yang ada dalam pagelaran wayang kulit dengan 

lakon Semar Mbangun Kahyangan sanggit Ki Warseno 

Slenk. Ki Warseno Slenk merupakan salah seorang dalang 

dengan gaya pakeliran Surakarta dalam setiap 

pementasannya. Dalang yang sekarang sedang menempuh 

doktoral di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta 

(UNS) serta merupakan dalang yang mendapatkan 

penghargaan sebagai dalang favorit dalam festival Greget 

dalang pada akhir tahun 1995 di Surakarta, mendapatkan 

julukan “slank” yang merupakan akronim dari ‘saya lama 

naksir kamu’ dari para penggemar, karena sewaktu masih 
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muda beliau memiliki penampilan berambut gondrong dan 

kekreatifan beliau dapat menemukan ciri khas gaya 

pakeliran yang komunikatif dan selalu dekat dengan 

kalangan muda yang cenderung hura-hura dan slengekan 

(main-main, becanda).  

Warseno terkadang mengkolaborasikan berbagai 

musik etnis dan barat dalam pakelirannya seperti rock, 

punk, rap yang dipadukan dengan musik gamelan. Hasilnya 

adalah musik gamelan kolaboratif yang digandrungi kawula 

muda. Dan memang benar sejak saat itu Ki Warseno Slenk 

mampu menarik perhatian kawula muda. Sekarang, julukan 

yang semula “slank” menjadi “slenk” yang memiliki 

akronim ‘suka lelangen edining kabudayan’. Menurutnya, 

perlu adanya inovasi dalam pakeliran untuk bisa menarik, 

sekarang live streaming (di youtube) banyak, namun apakah 

menarik dengan waktu yang relatif lama itu? Nah ke depan 

kita coba cari bagaimana tepatnya mengemas wayang 

supaya menarik dengan konsep waktunya singkat, namun 

tetap massage-nya juga dapat.8  

Warseno juga mendirikan sebuah stasiun radio 

yang difungsikan untuk menyiarkan perihal kebudayaan 

jawa. Stasiun itu bernama Radio Swara Slenk FM yang 

 
8 Hasil wawancara dengan Warseno pada tanggal 29 November 

2019 di kediamamnya. 
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dipancarkan melalui sistem frekuensi 92,5 Mhz. Radio 

Swara Slenk 92,5 FM resmi mengudara pada tanggal 21 

Januari 2002. Dan setiap kali Ki Warseno Slenk melakukan 

pementasan wayang kulit selalu disiarkan lewat stasiun 

radio tersebut. Sedangkan dari youtube, lakon Semar 

Mbangun Kahyangan sanggit Ki Warseno Slenk yang 

dipublikasikan oleh TATV Solo kanal youtube telah dilihat 

oleh kurang lebih 8.000 pasang mata, dan itu masih dapat 

bertambah lagi sebanding dengan waktu yang kian 

bertambah, sebelum kanal tersebut menghapusnya. Dengan 

begitu, media wayang kulit masih terjaga eksistensinya, 

sehingga nilai-nilai yang terdapat di dalamnya dapat 

tersalurkan kepada masyarakat. 

Lakon Semar Mbangun Kahyangan dipilih untuk 

dikaji daripada lakon lainnya, hal itu dikarenakan lakon ini 

selain mengandung nilai moral yang mendalam, seperti 

halnya lakon-lakon wayang yang lainnya, dalam lakon ini 

mengandung hal menarik yakni pada kesan pertama dalam 

melihat judulnya, penikmat/penonton akan penasaran, 

Kahyangan seperti apa yang akan dibangun oleh Semar, 

yang notabene hanya seorang hamba/abdi, pamong. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari masalah di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah yang akan peneliti kaji 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi pagelaran wayang kulit lakon 

Semar Mbangun Kahyangan sanggit Ki Warseno 

Slenk? 

2. Apa saja nilai pendidikan moral yang terkandung 

dalam wayang kulit purwa lakon Semar Mbangun 

Kahyangan sanggit Ki Warseno Slenk? 

3. Bagaimana relevansi nilai pendidikan moral dalam 

wayang kulit lakon Semar Mbangun Kahyangan 

sanggit Ki Warseno Slenk dengan Pendidikan Agama 

Islam? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam 

pembahasan judul ini sebaigai berikut: 

a. Menjelaskan deskripsi pagelaran wayang kulit 

purwa lakon Semar Mbangun Kahyangan sanggit 

Ki Warseno Slenk. 

b. Mengetahui nilai pendidikan moral dalam wayang 

kulit purwa telaah pesan lakon Semar Mbangun 

Kahyangan sanggit Ki Warseno Slenk. 
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c. Mengetahui relevansi nilai pendidikan moral 

dalam wayng kulit lakon Semar Mbangun 

Kahyangan sanggit Ki Warseno Slenk dengan 

Pendidikan Agama Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dari 

pembahasan ini, sebagai berikut: 

a. Secara teoritis akademik 

1) Berguna memberikan sumbangan 

pengetahuan serta wawasan mengenai 

kesenian dan budaya Jawa yang merupakan 

alat atau media yang memuat pendidikan 

moral. 

2) Menambah khazanah kepustakaan, khususnya 

tentang pendidikan moral dalam wayang kulit. 

b. Secara praktis 

1) Berguna menambah wawasan peneliti terkait 

pendidikan moral dari perspektif seni budaya 

Jawa. 

2) Bagi orang tua, pendidik atau masyarakat, 

dapat menjadi salah satu alternatif sebagai 

media pendidikan moral.  
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka (literature riview) merupakan 

sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali 

berbagai literature yang telah dipublikasikan oleh 

akademisi atau peneliti sebelumnya terkait topik yang akan 

diteliti.9 Kajian pustaka diperlukan dalam rangka untuk 

mencari perbedaan dari penelitian lain dan merupakan 

sebagai bukti bahwa penelitian yang akan dilakukan ini 

belum pernah sama sekali diteliti sebelumnya. 

Dari pencarian literatur yang penulis lakukan, 

terdapat beberapa hasil penelitian dan tulisan terdahulu 

yang mengungkapkan dan memiliki keterikatan dengan 

topik/tema penelitian ini, di antaranya: 

1. Jurnal, Sigit Purwanto (2018), Institut Agama Islam 

Negeri Salatiga, dengan judul,  Pendidikan Nilai dalam 

Pagelaran Wayang Kulit.  

Pembahasan dalam penelitian ini, penulis 

mencoba untuk menguji, menjelaskan, dan 

mengeksplorasi nilai pendidikan yang terkandung 

dalam pagelaran wayang kulit. Wayang kulit adalah 

bagian dari bentuk budaya lokal Indonesia, yang telah 

ada dan bertahan sejak jaman nenek moyang. 

 
9 Eva Latipah, Metode Penelitian Psikologi Pendidikan, 

(Yogyakarta: Budi Utama, 2016), hal. 25. 
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Pertunjukan wayang kulit tidak hanya ditujukan untuk 

hiburan semata, akan tetapi juga mengandung nilai-

nilai luhur yang dapat dimanifestasikan dalam setiap 

sendi-sendi kehidupan. Seni wayang kulit berkembang 

sebagai cara yang cukup efektif untuk menanamkan 

nilai dan penyebaran Islam. Nilai pendidikan dalam 

pagelaran wayang kulit didasarkan pada nilai logis, 

etis, teologis, dan estetika. Seni pertunjukan wayang 

kulit mengandung nilai-nilai luhur merupakan 

kesenian yang penuh akan filosofi dan simbolisme 

dalam setiap pagelarannya, dan inilah yang sekaligus 

menjadi ciri dari kebudayaan Jawa.10  

Penelitian yang dilakukannya mempunyai 

kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan, yakni memunculkan nilai moral 

dalam wayang kulit tanpa secara lebih jauh mengulas 

relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam 

2. Skripsi Alfin Fajar Riswati (2018), Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ajaran Hasta Brata 

dalam wayang kulit serta relevansinya dengan Guru 

Penddidikan Agama Islam.  

 
10 Sigit Purwanto, “Pendidikan Nilai dalam pagelaran Wayang 

Kulit”,  dalam Jurnal Ta’allum Institut Agama Islam Negeri Slatiga, vol. 

6, no. 01 (Juni, 2018). 
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Persamaan antara penelitian ini dengan yang 

akan diteliti oleh peneliti terletak pada fokus penelitian 

mengenai ajaran luhur yang ada dalam wayang kulit 

yang nantinya akan sama-sama dicari relevansinya 

dengan Pendidikan Agma Islam. Adapun perbedaanya 

yakni terletak pada subjek penelitiannya. Subyek 

penelitian tersebut Ajaran Hasta Brata dalam wayang 

kulit. ajaran Hasta Brata neliputi; watak matahari, 

watak bulan, watak bintang, watak samudera, watak 

bumi, watak api, watak air, dan watak angin. Fokus 

penelitian ini yakni menelaah ajaran Hasta Brata yang 

kemudian dikaitkan dengan guru Pendidikan Agama 

Islam khususnya dalam perilaku akhlaqul karimah.11 

Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yakni 

pada lakon Semar Mbangun Kahyangan, meski 

keduanya membahas tentang cara yang seharusnya 

dilakukan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya. 

3. Skripsi Akhyar Muhammad Wildan (2018), Jurusan 

Pendidkan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 

Pendidikan karakter melalui media tokoh waynga 

 
11 Alfin Fajar Riswati, “Ajaran Hasta Brata dalam wayang kulit 

serta relevansinya dengan guru pendidikan Agama Islam”, Skripsi, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2018. 
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(studi komparatif antara Sri Mulyono dan Purwadi 

Purwacarita).  

Penelitian ini mengkomparasikan pandangan 

Sri Mulyono dan Purwadi Purwacarita mengenai tokoh 

wayang. Tokoh wayang yang dikaji yakni Punakawan, 

Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Hasil dari 

penelitian ini didapatkan, dari tokoh wayang  Sri 

Mulyono tentang punakawan lebih terselipkan 

Pendidikan Karakter, sedangkan tokoh wayang 

Purwadi Purwacarita terdapat pendidikan Islam serta 

filosofinya.12 Persamaan penelitian ini dengan yang 

akan peneliti kaji yakni menegenai ajaran luhur 

akhlaqul karimah (karakter/moral) yang ada dalam 

wayang kulit. Adapun perbedaanya terletak pada 

metode dan subjek penelitiannya. Penelitian ini 

menggunakan metode komparasi sedangkan metode 

yang peneliti gunakan yakni analisis diskriptif. Subjek 

yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni tokoh 

Punakawan adapun subjek yang dilakukan peneliti 

yakni Semar Mbangun Kahyangan sanggit Ki Warseno 

Slenk. 

 
12 Akhyar Muhammad Wildan, “Pendidikan Karakter melaui 

media tokoh wayang (Studi komparatif antara Sri Mulyono dan Purwadi 

Purwacarita)”, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 

2018. 
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4. Skripsi Fajria Dewi Nur Rokhmah (2015), Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Nilai kepatuhan tokoh wayang Werkudara 

dan relevansinya dalam Pendidikan Agama Islam 

(Telaah atas buku moral Islam dalam lakon Bima Suci 

karya Dr. Teguh, M. Ag).  

Dalam penelitian ini, fokus penelitian 

terhadap pengkajian wayang hanya pada tokoh 

Werkudara dalam lakon Bima Suci, dimana memang 

tokoh Werkudara menjadi pokok dalam ceritanya. 

Pada hasil penelitian ini disebutkan, tokoh Werkudara 

mengajarkan ilmu syari’at, tarekat, hakikat, dan 

ma’rifat. Nilai kepatuhan yang berhasil peneliti ungkap 

ada empat hal, meliputi patuh terhadap perintah Tuhan, 

patuh terhadap guru, patuh terhadap prinsip diri sendiri 

(teguh pendirian), serta patuh terhadap hukum yang 

berlaku. Adapun relevansinya dengan Pendidikan 

Agama Islam yakni tentang materi shalat, materi 

kepatuhan, materi taubat, dan materi istiqomah.13 

 
13 Fajria Dewi Nur Rokhmah, “Nilai Kepatuhan Tokoh 

Werkudara dan Relevansinya dalam Pendidikan Agama Islam (Telaah atas 

Buku Moral Islam dalam Lakon Bima Suci karya Dr. Teguh, M. Ag)”, 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Isam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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Persamaan penelitian ini dengan yang akan 

peneliti lakukan yakni terletak pada fokus kajian 

penelitian yang sama-sama mengkaji tentang nila 

moral suatu lakon dalam wayang kulit, hanya saja pada 

penelitian ini membahas lakon Bima Suci sedangkan 

lakon yang akan peneliti kaji yakni Semar Mbangun 

Kahyangan. Adapun perbedaan lainnya terdapat pada 

subjek penelitiannya. Subjek penelitian ini yakni buku 

moral Islam dalam lakon Bima Suci karya Dr. Teguh, 

M. Ag., sedangkan yang akan dilakukan peneliti yakni 

pada naskah lakon Semar Mbangun Kahyangan 

sanggit Ki Warseno Slenk yang ditranskrip oleh 

penulis dari sebuah video pagelaran wayang. 

5. Skripsi Ulfah Nur Faizah (2014), Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Urgensi nilai-nilai 

pendidikan Islam sebagai model dalam membangun 

moral bangsa.  

Pada penelitian ini fokus permasalahannya 

yakni untuk menguraikan permasalahan-permasalahan 

moral yang terjadi pada bangsa Indonesia dengan 

mencoba memasukkan nilai-nilai Pendidikan Islam 

sebagai suatu cara untuk mengantisipasi dan mencari 

solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. 

Dalam membahas tentang adanya dekadensi moral 
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bangsa Indonesia, dalam rangka menanggulanginya 

perlu pengaplikasian nilai-nilai pendidikan Islam 

seperti nilai ilahian dan nilai insani. Tugas pendidik 

yani untuk mempertahankan, menanamkan, dan 

mengembangkan kelangsungan berfungsinya nilai-

nilai Islam, nilai Ilahiah dan nilai Insani.14  

Persamaan penelitian ini dengan yang akan 

peneliti lakukan yakni pada permasalahan degradasi 

moral bangsa Indonesia, hanya saja perbedaannya 

yakni pada fokus penelitiannya. Fokus pada penelitian 

ini, terletak pada pengkajian nilai pendidikan Islam 

untuk menangani degradasi moral bangsa Indonesia, 

adapun yang akan peneliti lakukan fokus untuk 

mengkaji nilai moral dalam wayang kulit yang 

kemudian dianalisi untuk mencari kecocokan dengan 

Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang penulis 

uraikan di atas, maka penelitian yang penulis lakukan 

dengan judul pendidikan moral dalam wayang kulit dan 

relevansinya dengan pendidikan agama Islam (telaah lakon 

Semar Mbangun Kahyangan sanggit Ki Warseno Slenk) 

memiliki posisi untuk menambah atau memperkaya 

 
14 Ulfah Nur Faizah, “Urgensi nilai-nilai pendidikan Islam 

sebagai model danalm membangun moral bangsa”, Skripssi, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2014. 
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khazanah keilmuan, khususnya dalam pendidikan moral 

melalui seni budaya lokal, yakni wayang kulit. 

E. Landasan Teori 

Penelitian yang penulis lakukan yakni untuk 

mengkaji nilai pendidikan moral yang terdapat dalam 

wayang kulit dan relevansinya dalam Pendidikan Agama 

Islam dengan cara menelaah mendalam video pagelaran 

wayang kulit sanggit Ki Warseno slenk dengan lakon 

Semar Mbangun Kahyangan. Untuk mempermudah 

penulisan menganalisis data dalam penelitian, perlu penulis 

untuk mengemukakan landasan teori dalam melakukan 

penelitian ini, yaitu:  

1. Nilai Pendidikan Moral 

Nilai berasal dari bahasa latin valere yang 

artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku. 

Sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang 

dipandang baik, bermanfaat, dan paling benar menurut 

keyakinan seseorang atau sekelompok orang.15 

Menurut Streetman, sebagaimana yang 

dikutip oleh Sutarjo, nilai adalah sesuatu yang memberi 

 
15 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter: 

Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran 

Afektif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 56. 
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makna pada hidup, yang memberi acuan, titik tolak, 

dan acuan hidup.16  

Dalam kehidupan manusia, nilai mempunyai 

peranan yang amat penting yang harus benar-benar 

diugemi, selain sebagai pegangan hidup, nilai juga 

dapat memotivasi, penyelesaikan konflik, dan 

mengarahkan hidup manusia. Bila nilai direspon 

dengan positif, maka akan membantu manusia itu ke 

kehidupan yang lebih baik, beda halnya bila direspon 

dengan tidak baik (tidak dianggap positif), maka 

manusia itu akan merasa kurang bernilai atau kurang 

bahagia. 

Nilai berkaitan dengan baik atau buruk. 

Dalam perspektif filsafat, tolok ukurannya yakni 

aksiologi, yaitusuatu bidang yang membahas tentang 

nilai atau values.17 Ukuran baik atau buruknya sesuatu, 

dihasilkan dari perbedaan pandangan  tentang 

aksiologi. 

Jadi, nilai adalah konsepsi abstrak yang 

terdapat dalam manusia atau masyarakat tentang suatu 

hal yang dianggap baik dan benar atau buruk dan salah. 

 
16 Ibid., hal. 57. 
17 Jalaludin dan Abdullah, Filsafat Pendidikan Manusia, 

Filsafat dan Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal. 129. 
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Nilai secara praktis merupakan sesuatu yang dianggap 

bermanfaat dan berharga dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan secara praktis tidak bisa dipisahkan dengan 

nilai, terutama yang meliputi kualitas, moral, agama 

yang kesemuanya tercakup dalam tujuan pendidikan, 

yakni meningkatkan kemampuan, prestasi, 

pembentukan watak, dan membina kepribadian yang 

ideal.18 

Pendidikan dalam arti yang luas meliputi 

semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk 

mengalihkan pengetahuannya, pengalaman-nya, 

kecakapannya serta keterampilannya kepada generasi 

muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat 

memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun 

rohaniah.19 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional tahun 2003 pasal 1 ayat (1): “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

 
18 Ibid., hal. 178. 
19 Soegarda Poerbakawaca dan Harahap, H.A.H., Ensiklopedi 

Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 1981), hal. 257. 
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mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.” 

Moral menurut kamus Poerwadarminta, 

adalah ajaran tertentu baik buruk yang diterima umum 

mengenai perbuatan, sikap, kewajiban; akhlak, budi 

pekerti, susila.20 Adapun ciri-ciri yang menunjukkan 

adanya pendidikan moral: (1) cukup memperhatikan 

instink dan dorongan-dorongan spontan dan 

konstruktif; (2) cukup membuka kondisi untuk 

membentuk pndapat yang baik; (3) cukup 

memperhatikan perlunya ada kepekaan untuk 

menerima dan sikap responsif; (4) pendidikan moral 

memungkinkan memilih secara bijaksana mana yang 

benar, mana yang tidak.21 

Jadi pendidikan nilai moral adalah suatu usaha 

sadar yang dilakukan oleh manusia (orang dewasa) 

yang terencana untuk memberikan kesempatan kepada 

peserta didik (anak, generasi penerus) menanamkan 

keTuhanan, nilai-nilai estetik dan etik, nilai baik dan 

buruk, benar dan salah, mengenai perbuatan, sikap dan 

 
20 W. J. S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1976). 
21 Soegarda Poerbakawaca dan Harahap, H.A.H., Ensiklopedi 

Pendidikan ... hal. 434. 
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kewajiban; akhlak mulia, budi pekerti luhur agar 

mencapai kedewasaannya dan bertanggung jawab. 

Adapun ruang lingkup materi pendidikan nilai 

moral antara lain meliputi: ke-Tuhanan, kejujuran, budi 

pekerti, akhlak mulia, kepedulian dan empati, 

kerjasama dan integritas, humor, mandiri dan percaya 

diri, loyalitas, sabar, rasa bangga, banyak akal, sikap 

respek, tanggung jawab, dan toleransi22 serta ketaatan, 

penuh perhatian, dan tahu berterima kasih.menurut 

Zubaedi, nilai-nilai pendidikan dikelompokkan 

menjadi delapan belas kategori, yaitu: religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

cinta tahan air, menghargai prestasi, berasahabat dan 

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.23  

 
22 Pam Schiller dan Tamera Bryant, 16 Moral Dasar bagi Anak 

(Jakarta: Gramedia, 2002). 
23 Zubaedi, Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasinya 

dalam Lembaga Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 74. 
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2. Wayang Kulit 

a) Pengertian Wayang 

Dalam bahawa Jawa, kata wayang berarti 

“bayangan”. Akar kata dari wayang adalah yang. 

Kata yang berarti “tidak stabil, tidak pasti, tidak 

tenang, terbang, bergerak kian-kemari”. Awalan wa 

dalam bahasa jawa modern tidak memiliki fungsi 

lagi, sedangkan pada masa kuno masih memiliki 

fungsi. Jadi bahasa Jawa wayang mengandung 

pengertian “berjalan kian-kemari, tidak tetap, 

sayup-sayup (bagi substansi bayang-bayang)” telah 

terbentuk pada masa kuno, yakni saat awalan wa 

masih difungsikan. Karena boneka-boneka yang 

digunakan dalam pertunjukan itu berbayangan atau 

memberi bayang-bayang, maka dinamakan wayang. 

Awayang atau hawayang pada waktu itu berarti 

“bergaul dengan wayang atau mempertunjukan 

wayang”.24 

G.A.J. Hazeu mengatakan bahwa wayang 

dalam bahasa/kata Jawa berarti: bayangan, dalam 

bahasa melayu artinya: bayang-bayang, yang 

artinya bayangan, samar-samar, menerawang.25 

 
24 Sri Mulyono, Wayang Asal-Usul, Filsafat, dan 

Perkembangannya, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1978), hal. 9-10. 
25 Amir Mertosedono, Sejarah Wayang, Asal-Usul, Jenis dan 

Cirinya (Semarang: Dahara Prize, 1994), hal. 28. 
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b) Unsur-unsur dalam Wayang Kulit 

Unsur-unsur atau sarana untuk menunjang 

pagelaran wayang kulit, meliputi; wayang, kelir 

(sesuatu yang dibentangkan memanjang), blencong 

(sebuah lampu minyak dengan cerat yang 

menjulurkan sumbu tebal), kotak, keprak (ada juga 

yang menyebutnya kecrek, kepyak), dalang (orang 

yang memainkan wayang), gamelan/karawitan. 26 

c) Peranan Wayang Kulit 

Menurut Muji Sutrisno, Wayang adalah 

budaya agraris-feodal yang hidup dalam 

komunitas-komunitas masyarakat Indonesia (Jawa, 

Sunda, Bali, Lombok, Madura, Kalimantan Selatan, 

dan Sumatra Selatan). Wayang adalah cerminan 

dari suri tauladan hidup, pada masa lalu merupakan 

budaya yang nilai-nilainya dipakai sebagai tuntunan 

hidup masyarakat.27  

Selain itu, wayang juga digunakan sebagai 

sarana pertunjukan ritual dan merupakan wujud dari 

ritus-ritus kepercayaan. Wayang adalah sebagai 

simbol dalam menyelaraskan kehidupan bathiniah 

dan lahiriah. Wayang adalah sarana untuk 

 
26 Sri Mulyono, Wayang Asal-usul, Filsafat, dan Masa 

depannya, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1978), hal. 9-11. 
27 Bagyo Suharyono, Wayang Beber Wonosari, (Wonogiri: Bina 

Citra Pustaka, 2005), hal. 15-16. 
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menyelaraskan dan memberikan keseimbangan 

antara jagad gedhe dan jagad cilik (makrokosmos 

dan mikrokosmos) yang ada dalam diri manusia, hal 

tersebut yang diungkapkan oleh Umar Kayam.28 

Pada dasarnya, pertunjukan wayang pada 

masa lalu sebagai upacara ritual pemujaan roh 

nenek moyang. Hal tersebut erat kaitannya dengan 

kepercayaan Jawa kuno yakni kepercayaan 

animisme-dinamisme. Dalam perkembangannya, 

pertunjukan wayang sering juga digunakan sebagai 

media pendidikan, media dakwah yang 

mengandung nilai-nilai luhur (sebagaimana yang 

pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga), pertunjukan 

wayang juga digunakan pada acara larungan, 

ruwatan atau bersih desa, yang mana orang-orang 

(masyarakat) setempat memiliki sebuah harapan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi 

keselamatan dan terhindar dari malapetaka serta 

mendapatkan berkah yang melimpah.29 

Pada masa Mataram, raja-raja 

menggunakannya untuk tujuan politis yakni untuk 

mempersatukan rakyat dan petinggi kerajaan guna 

tercapainya suatu negara nasional yang rukun, 

 
28 Ibid., hal. 26. 
29  Sri Mulyono, ... hal. 53. 



  

27 
 

damai, dan sentosa dengan membuat atau 

menampilkan kisah lahirnya Semar dan Togog yang 

dianggap sebagai putra dari Sang Hyang Tunggal 

dan merupakan saudara kandung dari Bathara Guru 

(Manikmaya) yang tujuannya yakni untuk 

mengangkat derajat rakyat yang dilambangkan oleh 

keempat punakawan (Semar, Gareng, Petruk, dan 

Bagong).30 

Jadi, wayang merupakan sarana untuk 

mengajarkan nilai-nilai kepada masyarakat, di 

dalamnya terdapat nilai-nilai yang luhur dan 

adiluhung. 

d) Jenis dan Ragam Wayang 

Banyak jenis wayang kulit yang 

berkembang sejauh ini, menurut Yasasusastra, 

wayang dibedakan menjadi Wayang gedhog, 

Wayang Klitik, Wayang beber, Wayang wong, 

Wayang suluh, Wayang krucil, Wayang menak atau 

wayang golek, Wayang Kulit atau Wayang Purwa.31 

Adapun model atau ragam wayang, 

Yasasusastra mengklasifikasikannya sebagai 

 
30 Hazim Amir, Nilai-Nilai Etis Dalam Waynag, (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1991), hal. 48. 
31 J. Syahban Yasasusastra, Mengenal tokoh pewayanagn 

biografi, bentuk dan perwatakannya, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 

2011), hal. 11. 
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berikut: Wayang kulit sasak, wayang kulit Bali, 

Wayang kulit purwa, Wayang Banjar, Wayang 

Madya.32 

3.  Relevansi 

Relevansi adalah hubungan, keterikatan, 

kesesuaian.33 Sesuatu dikatakan relevan jika sesuai 

dengan maksud dan tujuan pengguna. Dalam pengertian 

lain relevansi adalah hubungan antara dua hal yang 

saling terikat jika kedua hal tersebut dicocokkan satu 

sama lain, maka hal tersebut saling berhubungan satu 

sama lainnya. 

4. Pendidikan Agama Islam 

a) Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Ada beberapa istilah bahasa Arab yang 

digunakan para pakar dalam mendefinisikan 

Pendidikan Islam, yakni al-tarbiyah, al-ta’dib, dan 

al-ta’lim, ketiganya ada yang manyamakan ada pula 

yang membedakan. Seperti Sayid Muhammad al-

Naquib al-Attas yang lebih memilih al-ta’dib, hal 

itu dikarenakan al-ta’dib menunjukkan pendidikan 

untuk manusia saja, sedangkan dua istilah lainnya 

berlaku untuk makhluk lain (hewan). Pakar lain 

 
32 Ibid., hal. 22. 
33 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 

hal. 377. 
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yakni Abdurrahman al-Nahlawi yang lebih memilih 

istilah al-tarbiyah dan tokoh pendidikan Abdul 

Fattah Jalal menggunakan istilah al-ta’lim untuk 

mendefinisikan pendidikan.34 

Dengan istilah al-ta’dib, Muhammad 

Naquib al-Attas merumuskan pendidikan sebagai 

suatu proses pengenalan dan pengenalan secara 

berangsur-angsur, yang ditanamkan ke dalam diri 

manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari 

segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, 

sehingga membimbing manusia tersebut ke arah 

pengenalan dan pengakuan akan kekuatan dan 

keagungan Tuhan. Menurut Mappasiara, at-ta’lim 

yang berarti pengajaran yakni sebagaimana dalam 

Alquran surat Al-Baqarah (2) ayat 151.35 

 
34 Mappasiara, Pendidikan Islam (Pengertian, ruang Lingkup 

dan Epistimologinya), dalam Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alaudin Makasar, vol. VII, no. 1 (Januari-Juni, 2018), 

hal. 148-149. 
35 Syekh Muhammad Naquib al-Attas, The Concept of 

Education in Islam, yang diterjemahkan oleh Haidar Baqir dengan judul, 

Konsep Pendidikan Islam, Suatu Kerangka Fikir Pembinaan Filsafat 

Pendidikan Islam, (Bandung: Mizan, 1990), hal. 75. 
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ُلواْ   م  نُكمۡ   َكَمآ أَۡرَسۡلَنا ف يُكۡم َرُسوال يُ زَك  يُكۡم وَ   َءايََٰت َنا   َعَلۡيُكمۡ   يَ ت ۡ

  َويُ َعل  ُمُكُم ٱۡلك تَََٰب َوٱۡل ۡكَمَة َويُ َعل  ُمُكم م ا َلَۡ َتُكونُواْ تَ ۡعَلُمونَ 

١٥١ 
Artinya: “Sebagaimana (Kami telah 

menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami 

telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu 

yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu 

dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu 

Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada 

kamu apa yang belum kamu ketahui.” (QS. Al-

Baqarah (2): 151).36 

Ayat di atas menunjukkan perintah Allah 

Swt. kepada Rasul-Nya untuk mengajarkan (ta’lim) 

Al-Kitab dan Al-Sunnah kepada umatnya. 

Abdul Fattah Jalal berpendapat istilah yang 

tepat untuk mendefinisikan pendidikan adalah al-

ta’lim. Kata ta’lim merupakan kata jadian dari akar 

kata ‘allama  - yu’allimu – ta’lim, para ahli bahasa 

mengartikannya dengan pengajaran, misalnya 

 
36 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-

Karim dan Terjemahannya, (Surabaya: Halim Publishing & distributing, 

2013), hal. 23. 
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‘allamahu al’ilma yang berarti mengajarkan kepada 

ilmu pengetahuan.37 

Menurut Abdurrahman al-Nahlawi, 

pendidikan Islam yang tersirat dalam istilah al-

tarbiyah meliputi empat unsur pendekatan, yakni 

memelihara dan menjaga fitrah38 peserta didik 

menjelang dewasa, mengembangkan seluruh 

potensi peserta didik menuju kesempurnaan, 

mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan, 

melaksanakan pendidikan secara terencana dan 

bertahap.39 Pendapat Abdurrahman al-Nahlawi 

sejalan dengan tujuan pendidikan Nasional di 

Indonesia sebagaimana yang tersurat dalam pasal 3 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, 

bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

 
37 Mappasiara, Pendidikan Islam ..., hal. 150-151. 
38 Fitrah adalah bentuk atau sistem yang diwujudkan Allah pada 

setiap makhluk-Nya. Fitrah yang berhubungan dengan manusia adalah apa 

saja yang diciptakan Allah pada manusia berupa jasmani dan akalnya, 

termasuk ruhnya. (lihat M. Quraish Shihab, Wawasan Alqur’an (Bandung: 

Mizan, 1998), hal. 284.) 
39 Abdurrahman al-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metode 

Pendidikan Islam (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 32 
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didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.40 

Para pakar pendidikan Islam lainnya juga 

memberikan definisi terhadap pengertian Islam 

yang sangat variatif dan redaksional, di antaranya: 

1) Umar Muhammad Al-Thoumy al- Syaibany 

yang berpendapat bahwa pendidikan Islam 

adalah proses mengubah tingkah laku 

individu peserta didik pada kehidupan 

pribadi, masyarakat, dan alam sekitar. 

2) Muhammad Fadlil al-Jamaly memberikan 

arti pendidikan Islam merupakan upaya 

mengembangkan, mendorong, dan 

mengajak manusia lebih maju dengan 

berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan 

kehidupan yang mulia, sehingga akan 

terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik 

 
40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, cet. 1 (Jakarta: 

Visimedia, 2007), hal. 5. 
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yang berhubungan dengan akal, perasaan, 

dan perbuatan.41 

3) Hasan Langgulung merumuskan pendidikan 

Islam merupakan suatu proses penyiapan 

generasi muda untuk mengisi peranan, 

memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai 

Islam yang diselaraskan dengan fungsi 

manusia untuk beramal di dunia dan 

memetik hasilnya di akhirat.42 

4) Ahmad Tafsir berpendapat bahwa 

pendidikan Islam adalah bimbingan yang 

diberikan seseorang (guru/pendidik) kepada 

orang lain (peserta didik), agar ia 

berkembang secara maksimal sesuai dengan 

ajaran Islam.43 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dipahami 

sebagai sebuah proses pemberian bimbingan yang 

dilakukan secara sadar; nilai yang diajarkan 

menyangkut materi pendidikan Islam yakni seluruh 

aspek dalam agama Islam, baik menyangkut akidah, 

 
41 Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam 

Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya, (Bandung: 

Trigenda Karya, 1993), hal. 135. 
42 Hasan Langgulung, beberapa Pemikiran tentang Pendidikan 

Islam (Bandung: Al-Ma’arif, 1980), hal. 94. 
43 Ahmad Tafsir, Pendidikan Islam (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1999), hal. 32. 
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syari’ah (ibadah), maupun muamalah dan akhlak; 

keseluruhan proses yang dilakukan berorientasi 

pada dua sasaran yang integrasi yakni kehidupan 

dunia dan kehidupan akhirat. Sehingga, Pendidikan 

agama Islam yaitu suatu proses membimbing dan 

mengajar peserta didik yang dilakukan secara sadar 

dalam rangka untuk meningkatkan kualitas potensi 

iman, kecerdasan, kepribadian dan juga 

keterampilan peserta didik sebagai bentuk persiapan 

untuk kehidupan ke depan yakni kehidupan dunia 

selanjutnya dan kehidupan akhirat berdasarkan 

ajaran agama Islam.  

b) Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Landasan yang menjadi fundamen serta 

sumber dari segala pendidikan agama Islam adalah 

untuk membentuk muslim seutuhnya dengan 

pribadi yang ideal menurut Islam, yang meliputi 

aspek-aspek individual, sosial, dan intelektual. Atau 

dengan kata lain, untuk membentuk pribadi muslim 

yang mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat 

dengan menghambakan diri kepada Allah Swt., 

memperkuat iman dan melayani masyarakat Islam 

serta terwujudnya akhlak yang mulia.44 

 
44 Abd. Rahman Getteng, Pendidikan Islam dalam 

Pembangunan, (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1997), hal. 25. 
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Al-Abrasiy menyatakan ada lima tujuan 

umum bagi pendidikan Islam sebagaimana yang 

dikutip oleh Hasan Langgulung sebagai berikut: (1) 

Untuk mengadakan pembentukan akhlak yang 

mulia, yang merupakan inti pendidikan Islam (2) 

untuk pesiapan kehidupan dunia dan akhirat, Islam 

tidak menitikberatkan salah satunya, melainkan 

harus seimbang; (3) untuk persiapan mencari rezeki 

dan pemeliharaan segi manfaat atau yang lebih 

dikenal dengan nama tujuan vokasional dan 

profesional; (4) untuk menumbuhkan semangat 

ilmiah pada pelajar dan memuaskan keingintahuan 

(couriosity) dan memungkinkan ia mengkaji ilmu 

demi ilmu itu sendiri; (5) menyiapkan pelajar dari 

segi profesional dan teknikal agar dapat mengatasi 

profesi tertentu yang diharapkan ia dapat mencari 

rizki dalam hidup di samping memelihara segi 

kerohanian dan keagamaan.45 

Menurut Imam Ghazali, tujuan umum 

pendidikan Islam tercermin dalam dua segi, yaitu 

insan purna yang bertujuan mendekatkan diri 

kepada Allah Swt. dan insan purna yang bertujuan 

 
45 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa 

Psikologi dan Pendidikan (Jakarta: PT. Al-Husna Dzikra, 1995), hal. 60. 
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mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat.46  

Menurut Muhaimin dan Abdul Mujib, 

bahwa tujuan pendidikan Islam pada hakikatnya 

terfokus pada tiga bagian, yakni: 

1) Terbentuknya insan kamil (manusia 

universal, conscience) yang mempunyai 

wajah-wajah qur’ani, 

2) Terciptanya insan kaffah yang memiliki 

dimensi-dimensi religius, budaya, dan 

ilmiah, 

3) Penyadaran fungsi manusia sebagai hamba, 

khalifah Allah Swt., serta sebagai warosatul 

Anbiya’ dan memberikan bekal yang 

memadai dalam rangka pelaksanaan fungsi 

tersebut.47 

c) Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam dicanangkan sejak 

manusia lahir hingga akhir hayat, dengan kata lain, 

pendidikan agama Islam berlangsung sepanjang 

hayat. Pendidikan agama Islam tidak hanya 

berlangsung pada tempat-tempat atau lembaga yang 

bercorak Islam seperti Pesantren atau Madrasah, 

 
46 Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam ... 

hal. 160. 
47 Ibid., 164-166. 
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melainkan di keluarga, masyarakat, dan sekolah-

sekolah. Dalam kurikulum pendidikan nasional, 

pendidikan agama menjadi salah satu pelajaran 

yang wajib diajarkan di sekolah/madrasah. 

Setidaknya ada dua fungsi pendidikan agama Islam, 

yakni: 

1) Pengembangan 

Manusia mempunyai sejumlah potensi 

atau kemampuan (dalam hasanah Islam, potensi 

laten tersebut disebut dengan istilah fitrah) 

sedangkan pendidikan merupakan proses atau 

usaha untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi atau kemampuan 

tersebut. Pengembangan potensi dilakukan 

dengan belajar pada institusi-institusi seperti 

sekolah/madrasah dan pesantren. Belajar yang 

dimaksud tidak hanya melalui pendidikan 

sekolah saja, melainkan juga di luar sekolah, 

seperti keluarga dan masyarakat. 

Manusia dilahirkan ke dunia debekali 

dengan fitrah atau potensi. Baik buruknya 

seseorang dipengaruhi oleh lingkungan. 

Sebagaimana dalam hadis Rasululah saw. yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebgai berikut: 
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ثَ َنا َعْبَداُن َأْخََبََن َعْبُد للا  أَ  ْخََبََن يُ ْوُنُس َعْن الزُّْهر ي   َحد 

َأْخََبِن  أَبُ ْو َسَلَمَة ْبُن َعْبد  الر ْحَن  َأن  َأََب ُهَريْ َرَة رضي 

للا عنُه قال: قال رسول للا صلى عليه وسلم َما م ْن 

رَان ه     َمْوُلْود  إ ال  يُ ْوَلُد َعَلى اْلف ْطَرة  فَأَبَ َواُه يُ َهو  َدان ه  َويُ ْنص  

ْيَمُة َبَ ْيَمة  َجَْعاَء َهْل ُتُ سُّْوَن  َتُج اْلَبه  َسان ه  َكَما تُ ن ْ أَْو ُُيَج  

َها م ْن َجْدعاَء.   ف ي ْ

Artinya: “Abdan menceritakan kepada 

kami (dengan berkata) ‘Abdullah 

memberitahukan kepada kami (yang berkata) 

Yunus menceritakan kepada kami (yang 

berasal) dari al-Zuhri (yang menyatakan) Abu 

Salamah bin ‘Abd al-Rahman memberitahukan 

kepadaku bahwa Abu Hurairah ra. berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: Setiap anak lahir 

(dalam keadaan) fitrah, kedua orang tuanya 

(memiliki andil dalam menjadikan anak 

beragama Yahudi, Nasrani, atau bahkan 

beragama Majusi. Sebagaimana binatang 

ternak memperanakkan seekor binatang (yang 
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sempurna anggota tubuhnya). Apakah anda 

melihat anak binatang itu ada yang cacat (putus 

telinganya atau anggota tubuhnya yang 

lain?)’.” (HR. al-Bukhari)48 

Lingkungan sangat mempengaruhi akan 

baik buruknya perilaku manusia, sebagaimana 

yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw. di 

atas, bahwa semua manusia dilahirkan dengan 

fiitrahnya, tinggal orang tua (lingkungan)-nya 

yang menjadikannya Majusi, Nasrani dan 

Yahudi. Apabila manusia mendapatkan 

bimbingan yang benar, maka setiap perilaku 

yang ditimbulkan akan memiliki keindahan 

yang mana bisa bermanfaat untuk dirinya dan 

orang lain. Pendidikan agama Islam juga 

merupakan wahana mengembangkan peserta 

didik untuk menjadi insan kamil (manusia yang 

sempurna). 

2) Penanaman Nilai 

Penanaman nilai pada pendidikan Islam 

dimaksudkan sebagai pedoman hidup untuk 

mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat, sebagaimana Munir Mulkan 

 
48 Imam al-Bukhâri, Shahîh al-Bukhâri (Beirut: Dar Ibn 

Katsir_al-Yamâmah, 1987), Kitab al-Janâiz, Bab idzâ aslam al-shabiyyu fa 

mâta hal yushalli ‘alaih, Hadis nomor 1293, jilid I, hal. 456. 
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mengatakan bahwa fokus pendidikan terletak 

pada tumbuhnya kepintaran anak, yaitu 

kepribadian yang sadar diri atau kesadaran budi 

sebagai pangkal dari kecerdasan kreatif.49 

Dengan pendidikan agama Islam, maka 

nilai-nilai Islam akan ditanamkan kepada 

individu (peserta didik) sehingga individu 

tersebut menjadi individu yang lebih sempurna, 

yakni dapat memberi manfaat kepada manusia 

lain dan lingkungan sekitar di manapun ia 

berada. 

d) Metode Pendidikan Agama Islam 

Metode pendidikan merupakan cara, teknik 

penyampaian pelajaran kepada peserta didik agar 

dapat ditangkap dengan mudah dan dapat dicerna 

dengan baik, sehingga pembelajaran atau 

pendidikan akan berlangsung dengan efektif dan 

efisien.50 Metode pendidikan agama Islam berarti 

cara, teknik penyampaian nilai-nilai Islam kepada 

peserta didik secara efektif dan efisien, sehingga 

memudahkan peserta didik untuk menangkap dan 

memahaminya dengan baik. 

 
49 Abdul Munir Mulkhan, Nalar Spiritual Pendidikan, Solusi 

Problem Filosofis Pendidikan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hal. 71. 
50 Zakiyah Darajat,  Metodologi Pengajaran Agama Islam, 

(Jakarta: Bumi aksara, 1996), hal. 61. 
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Syahidin mengemukakan, hakikat metode 

pembelajaran merupakan suatu bentuk proses 

dimana pendidik mampu menciptakan lingkungan 

yang baik, sehingga terjadi kegiatan belajar 

mengajar secara optimal. Hal ini dilakukan dengan 

menata seperangkat nilai dan kepercayaan yang ikut 

mewarnai pandangan mereka terhadap realitas di 

sekitarnya.51 

Menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam 

bukunya Tarbiyatul awlad fil Islam, ada lima 

metode pendidikan, di antaranya: metode 

keteladanan, metode adat dan kebiasaan, metode 

nasihat, metode pengawasan, metode hukuman atau 

sanksi, penjelasannya sebagai berikut:52 

1) Metode Keteladanan 

Ada peribahasa “Guru kencing berdiri, 

murid kencing berlari”, itulah salah satu yang 

dapat mendefinisikan tentang keteladanan. 

Keteladanan dalam pendidikan 

merupakan bagian dari sejumlah metode paling 

ampuh dan efektif dalam mempersiapkan dan 

 
51 Yedi Purwanto, Analisis Terhadap Metode Pendidikan 

Menurut Ajaran Al-Qur’an dalam Membentuk Karakter Bangsa, dalam 

Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim UPI Bandung, vol. 13 no. 1 

(Tahun 2015), hal. 23. 
52 Ibid., hal. 23-28. 
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membentuk peserta didik yang baik secara 

moral, spiritual, dan sosial. Seorang pendidik 

merupakan contoh ideal dalam pandangan 

peserta didik, yang mana seluruh perilaku dan 

sopan santun akan ditiru, disadari atau tidak. 

Sebagaimana peribahasa di atas, seorang 

pendidik harus mempunyai kepribadian yang 

mulia, sehingga peserta didik akan tumbuh 

dengan sifat-sifat mulia, begitu juga sebaliknya. 

Pendidik hendaknya menyadari bahwa 

metode pendidikan dengan model keteladanan 

merupakan tiang penyangga dalam upaya 

meluruskan penyimpangan moral dan perilaku 

peserta didik. bahkan keteladanan merupakan 

asas dalam meningkatkan kualitas peserta didik 

menuju kemuliaan, keutamaan, dan tata cara 

bermasyarakat. tanpa adanya keteladanan, 

pendidikan dengan berbagai macam teori akan 

sulit di aplikasikan oleh peserta didik. Karena 

peserta didik lebih mudah mencontoh apa yang 

dilihatnya, dibandingkan mengikuti apa yang 

didengarnya.  
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2) Metode Adat dan Kebiasaan 

Metode ini mengacu pada kondisi 

peserta didik, pengaruh lingkungan sangat 

berperan di dalamnya yang akan membentuk 

karakter peserta didik. Hal itu yang 

meyebabkan pendidikan di pesantren menjadi 

tempat efektif untuk pembelajaran Islam, 

karena di pesantren dilakukan pembiasaan, 

pengajaran, dan pendidikan yang 

menumbuhkan dan menggiring peserta didik ke 

dalam tauhid murni, akhlak mulia, keutamaan 

jiwa, dan untuk melakukan syari’at yang lurus. 

3) Metode Nasihat 

Metode pendidikan dengan cara nasihat 

sangat berguna dalam menjelaskan kepada 

peserta didik tentang segala hal yang baik dan 

terpuji. Sebagaimana banyak dipakai dalam 

Alquran. 

Menurut Abdullah Nashih Ulwah, 

metode nasihat dalam pendidikan bervariasi. 

Pertama, seruan secara persuasive, secara 

emosional akan sangat membekas pada jiwa 

peserta didik. sebagaimana Alquran berbicara 

untuk menasehati hati dan manusia menurut 

kadar perbedaan bentuk, jenis kelamin, dan 
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status sosial mereka melalui lidah para nabi dan 

da’i serta pendidik. Kedua, metode nasihat 

dengan cara bercerita yang mengandung 

pelajaran (‘Ibrah) dan nasihat. Metode ini akan 

membekas pada jiwa peserta didik sehingga 

akan mudah untuk memasukkan pesan-pesan 

moral dalam mendidik jiwa dan nalar mereka. 

Hal ini sebagaimana yang banyak digunakan 

dalam Alquran untuk berbicara kepada rasul 

bersama kaumnya. 

4) Metode Pengawasan 

Metode ini meruapakan metode dimana 

pendidik memberikan pengawasan kepada 

peserta didik dengan cara menyertai atau 

mendampingi peserta didik dalam proses 

pendidikan, guna mendapatkan hasil 

pendidikan yang optimal. 

5) Metode Hukuman atau Sanksi 

Metode ini dilakukan dengan cara 

memberikan hukuman bagi peserta didik yang 

melanggar aturan pendidikan. Namun, 

hukuman yang diberikan hendaklah bermanfaat 

bagi peserta didik supaya bisa bertambah baik 

dan lebih hati-hati dalam menjalankan proses 

pendidikan, bukan hukuman berupa fisik. 
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e) Evaluasi Pendidikan Agama Islam 

Evaluasi adalah suatu proses penaksiran 

terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan 

perkembangan peserta didik untuk tujuan 

pendidikan. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu 

kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu 

pekerjaan dalam pendidikan Islam.53 Program 

evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman peserta didik. Selain itu juga untuk 

menemukan kelemahan-kelemahan yang dilakukan 

baik yang berkenaan dengan metode, materi, 

fasilitas, dan sebagainya. 

Adapun jenis evaluasi yang bisa diterapkan 

dalam pendidikan Islam, yakni tes tertulis (written 

test), tes lisan (oral test), tes perbuatan 

(performance test). Tes tulis dan tes lisan biasanya 

untuk penilaian kognitif, sedangkan tes perbuatan 

untuk penilaian psikomotorik. Setidaknya ada 

empat kemampuan peserta didik yang menjadi 

sasaran dalam evaluasi pendidikan Islam, di 

antaranya: 54 

1) Sikap dan pengalaman terhadap hubungan 

pribadinya dengan Allah Swt. yakni sejauh 

 
53 Muhaimin dan Abdul Mujib, ... hal. 276-277. 
54 Ibid., hal. 277-278. 
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mana loyalitas dan pengabdiannya kepada 

Allah Swt. dengan indikasi-indikasi lahiriah 

berupa tingkah laku yang mencerminkan 

keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. 

2) Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan 

dirinya dengan masyarakat diukur dengan 

seberapa jauh ia dapat menerapkan nilai-nilai 

agamanya dan kegiatan hidup bermasyarakat, 

seperti akhlak yang mulia, disiplin. 

3) Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan 

kehidupannya dengan alam sekitar hal ini bisa 

dilihat dari perilakunya apakah bisa 

menyesuaikan diri dengan alam atau justru 

malah merusaknya. 

4) Sikap dan pandangannya terhadap diri sendiri 

selaku hamba Allah dan selaku anggota 

masyarakat serta selaku khalifah Allah Swt. 

Bagaimana dan sejauhmana ia memandang 

dirinya sendiri sebagai hamba Allah Swt. dalam 

menghadapi kenyataan masyarakat yang 

beraneka ragam budaya, suku, dan agama. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 
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Ada empat kunci yang perlu diperhatikan, yakni cara 

ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.55 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode gabungan 

yakni penelitian kepustakaan (library research) dan 

penelitian lapangan (field research). Penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan 

data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan 

pustaka.56 Penelitian lapangan (field research) adalah 

penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke 

lapangan/lokasi untuk mengamati fenmena yang 

terjadi. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

deskriptif, menurut cara dan taraf pembahasannya. 

Dengan demikian, tujuannya untuk mengungkapkan 

atau menggali suatu masalah atau peristiwa sesuai 

dengan keadaannya senyatanya. Sehingga stressing-nya 

adalah memberikan gambaran secara obyektif 

mengenai keadaan sebenarnya dari obyek yang akan 

diteliti. Guna mendapatkan makna yang lebih luas dan 

 
55 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), hal. 2. 
56 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 3. 
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mendalam dalam penelitian, sering kali disertai dengan 

interpretasi-interpretasi yang adekuat.57 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian 

adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.58 Misal 

diambil dari buku, jurnal penelitian, laporan penelitian, 

hasil wawancara dengan tokoh atau pihak terkait yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulan. Adapun sumber data yang akan 

menjadi acuan penelitian ini sebagai berikut. 

a. Sumber Data Primer (primary sources) 

Sumber data primer yaitu data yang 

langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugasnya) 

dari sumber pertamanya.59 Adapun sumber primer 

dalam penelitian ini yakni naskah pedhalangan yang 

merupakan hasil transkrip dari video pagelaran 

wayang kulit lakon Semar Mbangun Kahyangan 

sanggit Ki Warseno Slenk dan Bapak Ir. H. 

 
57 Hadari nawawi,  Metode Penelitian Bidang Sosial, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hal. 31. 
58 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, (Semarang: Rineka Cipta, 1997), hal. 129. 
59 Sumardi Suryabrata, metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 

1987), hal. 93. 
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Warseno, M. Si., selaku dalang yang mementaskan 

lakon tersebut. 

b. Sumber Data Sekunder (secondary sources) 

Sumber data sekunder yaitu data yang 

langsung dikumpulkan oleh peneliti guna 

menunjang sumber pertama/primer.60 Dalam 

penelitian ini, sumber sekundernya berupa hasil 

wawancara kepada Bapak Ir. H. Warseno, M. Si (Ki 

Warseno Slenk), artikel, jurnal penelitian, laporan 

penelitian, skripsi, dan lain-lain yang terkait dengan 

tema. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode dokumentasi dan wawancara. Metode 

dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalis dokumen-dokumen, baik 

dokumen yang berupa gambar, tertulis, maupun dalam 

bentuk elektronik (video atau rekaman).61 

Penelusuran dokumentasi ini sangat penting 

guna mengumpulkan data-data sebagai rujukan. 

melalui dokumentasi, peneliti dapat menemukan teori-

teori yang bisa dijadikan bahan pertimbangan 

 
60 Ibid., hal. 94. 
61 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 220. 
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berkenaan dengan tema yakni pendidikan moral dalam 

wayang kulit lakon Semar Mbangun Kahyangan 

sanggit Ki Warseno Slenk.  

Metode yang kedua adalah wawancara. 

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau 

lebih yang salah satunya bertujuan menggali atau 

mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu.62 

Esterberg, mengemukakan beberapa macam 

wawancara, yaitu wawancara terstruktur (structured 

interview), semiterstruktur (semistructure interview), 

dan tidak terstruktur (unstructured interview).63 

Adapun wawancara yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini yakni wawancara semi terstruktur 

(semistrusture interview) dan wawancara tidak 

terstruktur (unstructured interview). Wawancara semi 

terstruktur merupakan jenis wawancara dalam kategori 

in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih 

bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan 

permasalahan lebih terbuka, dengan cara pihak 

narasumber diminta pendapat dan ide-idenya. 

 
62 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk 

Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 118. 
63 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 233. 
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Wawancara tak berstruktur adalah wawancara 

yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanyalah berupa 

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Kedua 

wawancara tersebut dilakukan sebagai penunjang dan 

agar peneliti lebih memahami dan mendapatkan 

informasi yang luas dan mendalam (komprehensif). 

4. Metode Analisis Data 

Setelah data-data terkumpul, langkah 

selanjutnya yakni melakukan analisis terhadap data 

tersebut. Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.64 

 
64 Ibid., hal. 244. 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

metode analisis isi (content analysis) yaitu 

menghimpun data-data, untuk dibaca, dipelajari, 

dipahami kemudian dianalisis untuk membuat 

referensi yang dapat ditiru dan sahih sesuai konteks 

penelitian.65 Teknik ini digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha-usaha untuk menemukan 

pesan yang terkandung, dan dilakukan secara objektif 

dan sistematis.66  

Teori analisis struktural juga terlibat dalam 

proses analisis penelitian ini, hal itu karena data yang 

menjadi pijakan utama adalah karya (teks sastra).67 

Konsep analisis struktural bahwa dalam rangka studi 

strukturalisme menolak campur tangan pihak luar. Jadi, 

memahami karya sastra yakni memahami unsur-unsur 

yang membangun struktur dan bertujuan untuk 

membongkar dan memaparkan dengan cermat 

keterikatan semua anasir karya sastra yangbersama-

sama menghasilkan makna menyeluruh.68  

 
65 Klaus Krippendorff, Analisis Isi Pengantar dan Metodologi, 

penerjemah: Farid Widji (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal. 15. 
66 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 163. 
67 Jabrohim, Metodologi Penelitian Sastra, (Yogyakarta: 

Hanindita Graha Widya, 2003), hal. 56. 
68 Ibid., hal. 55. 
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Pradopo, dkk mengatakan sebagaimana yang 

dikutip oleh Jabrohim, ciri khas teori struktural adalah 

adanya anggapan bahwa di dalam dirinya sendiri, karya 

sastra merupakan suatu struktur yang otonom yang 

dapat dipahami sebagai suatu keatuan yang bulat 

dengan unsur-unsur pembangunan yang saling 

berjalinan. Beardsley via Teeuw sebagaimana yang 

juga dikutip oleh Jabrohim mengungkapkan bahwa 

untuk memahami maknanya, karya sastra harus dikaji 

berdasarkan strukturnya sendiri, lepas dari latar 

belakang sejarah, lepas dari diri dan niat penuls dan 

lepas pula dari efeknya pada pembaca.69 Untuk itu, 

langkah-langkah yang akan peneliti tempuh sebagai 

berikut: 

Pertama, menentukan karakteristik pesan.  

Hal yang dimaksudkan disini adalan pesan dari ide atau 

konsep tentang makna atau nilai yang terkandung 

dalam dialog antar tokoh wayang kulit, yang kemudian 

peneliti deskripsikan untuk mengetahui sejauh mana 

dapat diperoleh gambaran-gambaran yang dapat 

menjelaskan nilai-nilai pendidikan moral. 

Kedua, mengkomparasikannya, hal ini 

dilakukan peneliti dengan membuat perbandingan 

 
69 Ibid., hal. 54. 



  

54 
 

antara hasil dari langkah pertama dengan berbagai teori 

dan konsep yang peneliti ikuti sesuai dengan tema 

penelitian untuk melihat relevansi di antara keduanya, 

dimana konsep tersebut mengacu pada buku-buku atau 

sumber tertulis lain yang memuat tentang nilai moral, 

pendidikan moral, dan pendidikan agama Islam. 

Ketiga, menarik kesimpulan. Ini merupakan 

akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis yang 

dibuat dalam bentuk deskriptif yang menjadi fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data yang 

dilakukan setelah mendapatkan data. 

5. Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data, metode 

penelitian kualitatif meliputi validitas internal (uji 

credibility), validitas eksternal (transferability), 

reliabilitas (dependability), dan obyektivitas 

(confirmability).70 Adapun yang digunankan untuk 

menguji keabsahan data pada penelitian ini yakni 

membercheck. Membercheck adalah proses pengecakan 

data yang di peroleh peneliti kedapa pemberi data, 

dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data 

 
70 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, ... hal. 270. 
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yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh 

pemberi data.71 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan 

skripsi dibagi dalam tiga bagian, yakni bagian awal, inti, 

dan akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman 

surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel, dan daftar lampiran. 

Bagian inti berisi uraian penelitian mulai dari 

pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam 

bentuk bab-bab sebagai satu kesatuan dan beberapa sub 

bab. Pada bagian inti, penulis menuliskan hasil penelitian 

dalam empat bab dan pada setiap babnya memuat beberapa 

sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang 

bersangkutan. 

Bab I pendahuluan memuat beberapa sub bab, di 

antaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 
71 Ibid., hal. 276. 
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Bab II gambaran umum wayang kulit lakon Semar 

Mbangun Kahyangan sanggit Ki Warseno Slenk. 

Bab III merupakan hasil penelitian yang berisikan 

data-data beserta analisis tentang bagaimana pendidikan 

moral dalam wayang kulit lakon Semar Mbangun 

Kahyangan sanggit Ki Warseno Slenk. 

Bab IV yang merupakan bab terakhir pada bagian 

inti, yakni penutup yang memuat kesimpulan dan saran-

saran. 

Akhirnya, pada bagian akhir dari penuisan skripsi 

terdiri atas daftar pustaka dan berbagai lampiran terkait 

penelitian.



 

 

 

BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis 

laksanakan, dengan judul “Nilai Pendidikan Moral dalam 

Wayang Kulit serta Relevansinya dengan Pendidikan 

Agama Islam (telaah video lakon Semar Mbangun 

Kahyangan sanggit Ki Warseno Slenk)”, dan berdasarkan 

data yang peneliti peroleh dari dokumentasi yang kemudian 

data dianalisis dengan membandingkan dan juga mencari 

persamaan atas landasan teori, maka diperoleh kesimpulan 

bahwa: 

1. Lakon Semar Mbangun Kahyangan sanggit  Ki 

Warseno Slenk merupakan lakon carangan. Sejatinya, 

yang dimaksud dalam lakon ini, Semar hendak 

bermaksud membangun jiwa, yang dianalogikan 

dengan Kahyangan. Hal tersebut karena jiwa 

merupakan suatu yang paling mulia, seperti halnya 

Kahyangan. Untuk mencapai tujuannya, banyak proses 

yang harus dilakukan, yang di dalam proses itu banyak 

sekali hikmah, nilai pendidikan moral yang bisa 

diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehai-hari. 

2. Terdapat nilai pendidikan moral dalam wayang kulit 

lakon Semar Mbangun Kahyangan sanggit Ki Warseno 
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Slenk yang dapat diklasifikasikan dalam dua hal, yakni 

nilai moral yang baik (akhlak terpuji) dan nilai moral 

yang buruk (akhlak tercela). Nilai akhlak terpuji 

meliputi nilai religius, keadilan, demokratis, mandiri, 

peduli sosial (membantu dan memaafkan orang lain), 

syukur, jujur, menghargai orang lain, nilai-nilai inilah 

yang harus dibudayakan, sedangkan sikap tercela yang 

harus dihindari meliputi sikap marah (Ghaḍab), 

sombong (takabbur), dengki (ḥasad), dan membunuh. 

3. Terdapat relevansi antara nilai pendidikan moral dalam 

wayang kulit lakon Semar Mbangun Kahyangan 

sanggit Ki Warseno Slenk dengan Pendidikan Agama 

Islam, di antara relevansinya terdapat pada beberapa 

komponen pendidikan, yakni tujuan pendidikan, fungsi 

pendidikan, dan metode pendidikan. Untuk evaluasi 

pendidikan tidak ditemukan kesesuaian di dalamnya. 

B. Saran 

Pagelaran wayang kulit lakon Semar Mbangun 

Kahyangan sanggit Ki Warseno Slenk kaya akan nilai 

pendidikan moral yang tentunya juga relevan dengan 

pendidikan agama Islam, tak hanya yang di-sanggit Ki 

Warseno Slenk, semua pagelaran wayang yang dipentaskan 

dalang-dalang lain pasti mengandung nilai-nilai yang 

sangat berguna untuk keberlangsungan hidup. Hal itu 

karena memang banyak nilai-nilai luhur yang adi luhung 
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termuat dalam wayang kulit. Dan ini sangat cocok untuk 

dijadikan referensi atau inspirasi dalam menanamkan nilai 

moral kepada anak atau peserta didik. Selain itu juga 

sekaligus untuk menghidupkan warisan nenek moyang agar 

tidak punah. 

Contoh implementasi dalam kelas, peserta didik 

diberikan tugas untuk membuat deskripsi satu tokoh 

pewayangan atau satu lakon wayang, kemudian diminta 

untuk menganalisis tentang nilai dan hikmah apa yang 

dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dan utnuk mendapatkannya pun sekarang mudah karena 

kemajuan teknologi informasi di masa ini. Sekarang, 

hampir setiap malam itu ada pertunjukan wayang kulit yang 

di siarkan langsung melalui media sosial youtube, selain itu 

banyak juga buku-buku cetak yang membahas tentang 

wayang dan lakon-lakon tertentu, jadi peserta didik dalam 

mencarinya tidak mengalami kesulitan. 

C. Kata Penutup 

Puji Syukur Alhamdulillah, dengan ridla dan 

rahmat Allah Swt. dan juga dukungan dari beberapa pihak, 

akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian 

yang mana merupakan sebagai salah satu syarat 

mendapatkan gelar strata satu pendidikan. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, 

untuk itu penulis sangat berharap kritik dan sarannya dari 
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pembaca dan pemerhati pendidikan sebagai masukan demi 

kesempurnaan skripsi ini. Dan penulis berharap 

dikemudian hari ada peneliti yang dapat menyempurnakan 

penelitian ini. 

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt. peneliti 

berharap dan berdo’a, semoga penelitian ini bermanfaat 

bagi para pembaca, pencinta ilmu, dan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan dalam 

pengembangan pendidikan Agama Islam serta menjadi 

amal ibadah peneliti.  
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