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ABSTRAK 

Rahmawati, Wenny Erva. 2019. Nilai-nilai Keluhuran Budi Pakerti sosok 

Pandawa dan Relevansinya dengan Ilmu Akhlak Tasawuf. Skripsi. 

jurusan Pendidikan Agama Islam Faluktas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Mohammad Widda Djuhan, S.Ag, M.Si. 

 

Kata kunci: Nilai-nilai Budi Pakerti, Lakon Wirata Purwa, Konsep Akhlak 

Tasawuf Al-Ghozali 

 

Penelitian ini berlatar belakang mengenai permasalahan dalam dunia 

kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia. Perkembangan zaman ynag 

semakin justru semakin membuat budaya tradisional semakin terkikis dan jarang 

ditemui di tengah-tengah masyarakat. Begitu pula dengan kebudayaan wayang 

yang hanya dijumpai hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Itupun, sangat jarang 

kita jumpai yang semalam suntuk. Ada pula yang justru menganggap bahwa 

kesenian wayang dianggap sesat karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan 

sebagai upaya untuk lebih mengenal budaya bangsa, khususnya mengenai wayang 

ynag sarat akan nilai-nilai keluhuran budi pakerti. 

Penelitian ini merumuskan masalahnya dan bertujuan (1) untuk 

mengetahui nilai-nilai keluhurna budi pakerti dalam cerita pewayangan Pnadawa, 

(2) untuk mengetahui relevansi nilai-nilai keluhuran budi pakerti terkandung 

dalam cerita pewayangan Pandawa terhadap ilmu Akhlak Tasawuf. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). 

Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti dan meyelidiki dokumen-dokumen 

atau literatur-literatur. Analisis data yang digunakan adalah content analysis 

(analisis isi pesan atau komunikasi). 

Lakon Wirata Purwa merupakan cerita yang syarat akan pitutur luhur 

mengenai keluhuran budi pakerti para Pandawa. Ketika para Pandawa harus 

menerima hukuman dari Kurawa karena kalah dalam bermain judi. Tidak lantas 

dihadapi dengan peperangan adu fisik tetapi memilih untuk berbesar hati dan 

menerima hukuman tersebut dengan sabar. Begitu pula sebagai seorang muslim 

ketika kita melakukan kesalahan hendaknya untuk segera bertaubat, dan ketika 

kita tengah diberikan ujian hendaknya kita bersabar dalam menjalaninya. 

Hasil analisis isi pesan dalam cerita tersebut adalah dalam upaya 

mendekatkan diri kepada Allah Stw.  Dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

menurut Imam Ghozali salah satunya yaitu dengan cara memperindah diri dengan 

akhlak yang baik. Baik yang berhubungan dengan Allah Swt. maupun 

hubungannya dengan sesama manusia. Dalam konsep Akhlak Tasawuf menurut 

Imam Ghozali terdapat beberapa usaha untuk mendekatkan diri yaitu (1) taubat, 

(2) sabar, (3) fakir, (4) Zuhud, (5) tawakal, (cinta Ilahi (mahabah),(7) ridlo. 

 

 



2 
 

 
 

xi 20 

 



3 
 

 
 

xi 20 

 



4 
 

 
 

xi 20 

 



5 
 

 
 

xi 20 

 
 

 

 



6 
 

 
 

xi 20 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan seni dan budaya 

yang merupakan warisan dari para luluhur yang harus dilestarikan oleh 

masyarakat Indonesia. Kebudayaan sendiri lahir dari hasil dari kebiasaan-

kebiasaan yang berkembang di dalam suatu masyarakat tertentu dan menjadi 

corak atau ciri khas di daerah tersebut. Kebudayaan atau kebiasaan ini dijaga 

oleh masyarakat tersebut dan diajarkan secara turun temurun untuk 

menjaganya sebagai sebuah tradisi.  

Kebudayaan mencakup dalam semua aspek yang luas,yaitu mengenai 

kepercayaan, pengetahuan, kesenian, moral, hukum adat istiadat serta 

kebiasaan yang berkembang di masyarakat daerah tertentu. Dan setiap daerah 

memungkinkan adanya perbedaan diakibatkan adanya beberapa aspek yang 

mendasari dari suatu kebudayaan tersebut. 

Salah satu aspek dari kebudayaan yang berkembang di masyarakat 

adalah kesenian. Kesenian lahir dari kreatifitas sang penemu dari kesenian 

tersebut kemudian dikembangkan sehingga membentuk suatu kebiasaan yang 

dilestarikan oleh masyarakat daerah tersebut. Ketika suatu kesenian tidak 

dilestarikan atau tidak dijadikan suatu kegiatan yang dilakukan secara 

berulang-ulang maka tidak menutup kemungkinan kebiasaan tersebut akan 

hilang atau tidak dapat dikatakan sebuah kebudaayaan dan kesenian. 
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Salah satu naluri manusia yaitu untuk bertahan hidup dan juga 

menikmati keindahan. Sumber dari keindahan dapat diperoleh dari keadaan 

alam yang telah diciptakan oleh Tuhan juga dapat diperoleh melalui kesenian. 

Cabang dari kesenian sangatlah banyak. Misalkan seni tari, seni rupa, seni 

pertunjukan. Salah satu kesenian yang saat ini kemakin sedikit peminatnya 

yaitu kesenian wayang, khususnya wayang purwa. 

Kesenian tradisional semakin lama semakin kurang diminati oleh 

masyarakat saat ini. Hal ini dapat dilihat dari kian berkurangnya pagelaran-

pagelaran wayang yang ditampilkan di setiap waktunya. Pagelaran hanya 

dilakukan disaat hari-hari peringatan tertentu saja, itupun sangat jarang karena 

sudah tergeser dengan pertunjukan-pertunjukan lainnya misalnya dangdut, 

campursari dan sebagainya. Ditambah lagi penikmat wayang saat ini  

kebanyakan hanya dari kalangan orang-orang sepuh saja. Tidak menutup 

kemungkinan banyak dari masyarakat yang kurang faham bahkan ada ada 

sebagian yang tidak mengerti dengan nama-nama tokoh yang ada pada 

kesenian wayang.  

Sedangkan di sisi yang lainnya mengenai kebudayaan dan kesenian 

yang berkembang di sekitar masyarakat kita semakin hari semakin tersudut 

oleh kebudayaan bangsa lain. Arus globalisasi yang semakin berkembang 

membawa kebudayaan barat masuk ke Indonesia dan tidak sedikit dari 

masyarakat kita yang berlomba-lomba untuk memepelajari kebudayaan barat 

dan justru melupakan kebudayaan sendiri. 

2 
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Irwan Abdullah menjelaskan media komunikasi yang semakin canggih 

telah menyebabkan masyarakat terintregasi ke dalam suatu tatanan yang lebih 

luas, dari yang bersifat lokal menjadi global.1 Hal ini bisa berdampak positif 

atau pun negatif. Budaya dari suatu daerah bisa dikenal dan dipelajarai lebih 

luas, namun juga dapat menghilangkan kemurnian atau menyebabkan sifat-

sifat dari sebuah kebudayaan di daerah tertentu tidak seperti aslinya karena 

sudah mengalami transformasi nilai dan kreasi. 

Sudah kita kenal bahwa wayang sebagai sebuah kesenian klasik, 

warisan para leluhur dan merupakan sebuah peninggalan yang pernah 

digunakan sebagai media dalam menyebarkan agam Islam oleh Wali Songo di 

Jawa, saat ini memang sudah tidak popular lagi di Indonesia. Wayang sudah 

semakin tidak diminati oleh banyak orang, apalagi generasi muda sekarang 

seolah-olah sudah tidak begitu mengenal cerita pewayangan. Padahal dalam 

cerita pewayangan banyak pelajaran yang dapat diambil baik pelajaran tentang 

nilai kehidupan maupun nilai-nilai keluhuran budi pakerti yang digambarkan 

melalui tokoh tokoh wayang. 

Dalam sejarah agama Islam, wayang juga dikenal merupakan salah 

satu media yang digunakan oleh para ulama dalam menyebarkan Agama Islam 

di tanah Jawa. Kedatangan Agama Islam di tanah Jawa menggunakan 

pendekatan atau cara yang damai tidak memaksa atau dengan peperangan. 

Salah satunya dengan mengakulturasikan kebudayaan yang sudah berkembang 

di masyarakat sekitar. Wayang yang sudah ada dan berkembang di Indonesia 

                                                           
1 Irwan Abdullah, Kontruksi dan Rerpduksi Kebudayaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), 3. 

3 
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sejak zaman Hindu dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan 

agama Islam. Dengan cara menyisipkan cerita-cerita yang mana dalam cerita 

pewayangan yang telah dimodifikasi dengan nilai-nilai keislaman. 

Hal ini dapat kita amati dari sejarah yang menuturkan bahwa dalam 

dunia perwayangan perwujudan dari setiap tokoh wayang berubah menjadi 

gaya yang mengarah pada bentuk perlambangan. Dari hal ini pulalah peneliti 

ingin lebih menggali dan memelajari lebih mendalam mengenai cerita 

pewayangan. 

Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam cerita pewayangan ketika 

kita telaah lebih mendalam maka kita akan menemukan bahwa tidak hanya 

nilai-nilai budi pakerti saja yang kita dapatkan. Misalkan dalam cerita 

Pandawa dengan tokoh Puntadewa yang memiliki senjata jimat Jamus 

Kalimasada, jimat yang dimaksud ini adalah dua kalimat syahadat, yang mana 

dikisahakan apabila sampai kehilangan jimat ini, maka kerajaan Ngastina akan 

hancur dan Pandawa akan melemah. Dalam konteks dakwah sekarang, 

memang benar sudah seyogyanya kalimat syahadat itu menjadi landasan atau 

pondasi dalam diri seorang insan. Apabila seorang insan terlepas dari kalimat 

syahadat maka dikatakan seseorang tersebut telah mati hatinya atau hilang 

cahaya dalam hatinya. 

Hubungan antara Ilmu Akhlak dengan Ilmu Tasawuf lebih lanjut dapat 

kita  pahami melalui uraian yang diberikan Harun Nasution. Menurutnya, 

ketika mempelajari tasawuf ternyata pula al-Qur’an dan al-Hadist 

mementingkan akhlak. Al-Qur’an dan al-Hadist menekankan nilai-nilai 

4 
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kejujuan, kesetia kawanan, persaudaraan, rasa kesosialan, keadilan, tolong-

menolong, murah hati, suka memberi maaf, sabar, baik sangka, berkata benar, 

pemurah, keramahan, bersih hati, berani, kesucian, hemat, menepati janji, 

disiplin, mencintai ilmu dan berpikiran lurus. Nilai-nilai serupa yang harus 

dimiliki oleh seorang Muslim, dan dimasukkan ke dalam dirinya dari masa 

kecil.2 

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai nilai-nilai budi pakerti 

dalam  cerita tokoh pewayangan Pandawa dengan lakon “Wirata Purwa” yang 

mana dalam penokohannya mengambil beberapa gambaran mengenai 

beberapa sifat-sifat manusia pada umumnya yang dapat dijadikan 

perumpamaan dalam sarana dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang 

dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat Jawa saat itu. 

 Sebagaimana diketahui dalam tasawuf masalah ibadah amat menonjol, 

karena bertasawuf pada hakikatnya melakukan serangkaian ibadah seperti 

shalat, puasa, haji, zikir, dan lain sebagianya, yang semuanya dilakukan dalam 

rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Ibadah yang dilakukan dalam 

rangka bertasawuf itu ternyata erat hubungannya dengan akhlak.3 Oleh karena 

itu penulis mengambil judul penelitian yaitu “NILAI-NILAI KELUHURAN 

BUDI PAKERTI SOSOK PANDAWA DALAM SENI PEWAYAGAN 

LAKON “WIRATA PURWA” DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP 

AKHLAK TASAWUF AL-GHOZĀLĪ” 

                                                           
2 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 16. 
3 Ibid., 16-17.  

5 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasar dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana relevansi nilai-nilai keluhuran budi pakerti sosok Pandawa 

yang terkandung dalam cerita pewayangan Wirata Purwa terhadap 

konsep Akhlak Tasawuf Al-Ghazali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana yang telah disebut dalam rumusan masalah, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai keluhuran budi pakerti Pandawa 

yang terkandung dalam cerita pewayangan lakon Wirata Purwa terhadap 

konsep Akhlak Tasawuf al-Ghozālī. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada siapa saja yang membacanya, baik dari kalangan akdemis maupaun 

dari kalangan non akademis atau umum. Adapun yang penulis harapkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam 

mengembangkan wawasan Ilmu Pengetahuan, khususnya mengenai 

cabanga ilmu kesenian wayang dan cabang keilmuan ilmu Akhlak 

Tasawuf. 

6 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran dalam meningkatkan wawasan serata kualitas 

dalam dunia pendidikan. 

b. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sumber 

dalam menyampaikana materi pembelajaran dan senantiasa berusaha 

untuk menjadikan dirinya sebagai teladan bagi peserta didik dalam 

hal menumbuhkan perilaku akhak yang mulia. 

c. Bagi Peneliti yang akan dating 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi 

peneliti yang akan datang. 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Indah Megasari 210311204 tahun 2016 dengan judul “Terapi Sufistik 

dalm Buku La Tahzan Karya ‘Ain al-Qarni dan Relevansinya dengan 

Pendidikan Akhlak”4 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiiyah 

IAIN Ponorogo dengan kesimpulan bahwa metode terapi sufistik yang 

terkandung dalam buku La Tahzan karya al-Qarni tersebut dapat 

diklarifikasikan ke dalam delapan metode yaitu: (a) Terapi Taubat (b) 

Terapi Dzikir (c) Terapi Al-Qur’an (d) Terapi Do’a (e) Terapi Syukur (f) 

Terapi Sabar (g) Terapi Shalat (h) Terapi Tawakal. Kedelapan metode 

                                                           
4 Indah Megasari, Terapi Sufistik dalm Buku La Tahzan Karya ‘Ain al-Qarni dan 

Relevansinya dengan Pendidikan Akhlak (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016) 

7 
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tersebut dihubungkan dengan konsep tahapan-tahapan dalam tasawuf 

akhlaki yaitu talaki, tahali, dan tajali. Terdapat persamaan antara 

pembahasan yang akan saya bicarakan yaitu sama-sama membahasa 

mengenai ihwal akhlak tasawuf, yang mana terdapat macam-macam 

dalam ranah takhlak dalam keseharian lalu dikaitkan dengan tahapan-

tahapan dalam ilmu tasawuf. Dalam skripsi ini terdapat pula perbedaan di 

dalamnya yaitu mengenai variable awal yang menjadi korelasinya jika 

dalam skripsi dari Indah Megasari ini mengani terapi sufistik dalam buku 

La Tahzan sedangkan saya adalah mengenai nilai-nilai yang terdapat 

dalam cerita pewayangan  sosok pandawa dan dihubungkan dengan 

pendidikan ilmu Akhlak Tasawuf. 

2. Ikhti Farin Khalid Idsa. 210310050. 2014. Dengan judul skripsi 

“Relevansi Nilai-nilai Kepemimpinan Dalam Cerita Seni Pewayangan 

Lakon “Semar Mbangun Kaynagan”5 Dengan Konsep Pendidikan Islam”  

Jurusan Pendidikan Aagama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo 

dengan hasil penelitian yaitu dalam cerita “Semar Mbangun Kayangan” 

ini dikisahkan bahwa Semar meminjam Jamus Kalimasada milik 

Puntadewa. Peminjaman ini sebenarnya merupakan cara seorang pamong 

mengingatkan secara halus (khas orang Jawa) kepada momongannya, 

yang seorang Raja (Puntadewa). Untuk mencapai akhlak yang mulai dan 

dapat memimpin dengan baik, seorang pemimpin perlu memiliki sebuah 

pegangan, dalam hal ini ini Jamus Kalimasada ynag dapat diartikan 

                                                           
5 Ikhti Farin Khalid Idsa, Relevansi Nilai-nilai Kepemimpinan Dalam Cerita Seni 

Pewayangan Lakon “Semar Mbangun Kaynagan (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014) 

8 
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sebagai ajaran agama, undang-undang, dan peraturan yang berlaku di 

dalam negari. Nilai-nilai kepemimpinan dalam lakon Semar Mbangun 

Kayangan relevan dengan konsep pendidikan Islam, yaitu adil, dapat 

dipercaya (amanah), pengabdian, bijaksana, tanggung jawab, dan iman 

dan takwa. Bertolak belakang dengan hal baik diatas, dalam lakon cerita 

tersebut juga terdapat perlakonan yang menyimpang, yang tidak relevan 

dengan konsep Pendidikan Islam, yaitu sombong, tidak bijaksana, dan 

serakah. Terdapat persamaan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu 

mengenai nilai-nilai kepemimpinan dalam cerita Semar Mbangun 

Kayangan  diman akepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan 

dari Prabu Puntadewa yang mana Semar merupakan pamong dari Pramu 

Puntadewa. Namuan terdapat pula perbedaan antara penelitian dalam 

skripsi ini dengan penelitian ynag akan saya lakukan yaitu dalam skripsi 

ini penelitian difokuskan pada nilai-nilai kepemimpinan yang diceritakan 

dalam cerita Semar Mbangun Kayangan dan direlevansikan dengan 

konsep pendidikan Islam sedangkan penelitian yang akan saya lakukan 

yaitu mengenai tokoh pewayangan secara menyeluruh tidak hanya 

mengenai konsep kepemimpinannya saja namun lebih kepada nilai-nilai 

keluhuran budi pakerti yang tercermin dalam sosok tokoh Pandawa lima 

dan direlevansikan dengan konsep maqamat dalam ilmu akhlak tasawuf. 

3. Fajria Dewi Nur Rokhimah. 11410010. UIN Sunan KalijagaYogyakarta 

jurusan PAI. Dengan judul skripsi “Nilai Kepatuhan Tokoh Wayang 

Werkudara dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam (Telaah 

9 
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atas Buku Moral Islam dalam Lakon Bima Suci Karya Teguh, M. Ag)6 

dengan kesimpulan bahwa Werkudara menjadi guru ynag memberikan 

nasihat kepada muridnya sebelum menerima ilmu darinya, yaitu pertama 

seorang murid harus percaya mengenai ajaran yang akan diterimanya, 

kedua seorang murid harus berani dan mau mengamalkan ilmu yang 

diterima, ketiga murid harus berani menghindari segala larangan yag telah 

ditentukan oleh sang guru. Kemudia di dalam Pendidikan Agama Islam 

juga dapat diberi nilai-nilai yang terkandung dalam Lakon Bima Suci 

yaitu, syari’at  yang berbentuk kepatuhan kepada peraturan yang ada 

dalam dunia pendidikan. Tarekat ynag menggambarkan bahwa seorang 

murid mulai berpandangan bahawa menuntut ilmu adalah sebuah 

kebutuhan. Hakikat yang ditunjukkan bahwa peserta didik mulai mengerti 

akan jati dirinya. Ma’rifat dalam tingkatan tertinggi ini seseorang murid 

digambarkan berada dalam tingkat memiliki ilmu laduni. Di dalam skripsi 

ini terdapat persamaan dengan skripsi yang akan saya susun yaitu sama-

sama menggunakan sosok pandawa sebagai subjek penelitiannya. Dalam 

skripsi ini juga membahas mengenai moral. Tetapi terdapat juga 

perbedaan mengani pembahasan penelitiannya selnajutnya jika dalam 

skripsi saudara Fajria merelevansikannya dengan Pendidikan Agama 

Islam maka skripsi saya nantinya akan saya relevansikan dengan akhlak 

tasawuf milik al-Ghazali. 

 

                                                           
6 Fajria Dewi Nur Rokhimah, Nilai Kepatuhan Tokoh Wayang Werkudara dan 

Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam (Telaah atas Buku Moral Islam dalam Lakon Bima 

Suci Karya Teguh, M. Ag) (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2010) 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian kajian pustaka ini merupakan salah satu dari sekian banyak 

penelitian kajian pustaka atau Library Research yang telah banyak dilakukan 

sebelumnya. Namun, kajian ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya 

yang telah ada karena penulis tertarik dengan membahasa mengenai analisis 

nilai-nilai keluhuran budi pakerti yang terkandung dalam tokoh pewayangan 

Pandawa serta direlevansikan dengan pendidikan ilmu akhlak Tasawuf. 

1. Pendekatan Penelitian 

Menurut peneliti, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif analisis deskriptitif. Metode penelitian deskriptif dapat 

diartikan sebagai sebuah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadan subjek atau objek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakatdan lain-lain) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya.7 penulis mencoba untuk menelaah dan mengkaji mengenai nilai-

nilai keluhuran budi sosok dalam tokoh pewayangan yaitu sosok 

Pandawa. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan/library 

research. Penelitian library research adalah proses kegiatan menelaah dan 

membaca bahan-bahan pustaka seperti buku-buku atau dokumen-

dokumen, mempelajari dan menilai prosedur dan hasil penelitian yang 

sejenis yang pernah dilakukan orang lain, serta mempelajari laporan-

                                                           
7 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2012), 67. 
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laporan hasil observasi dan hasil survai tentang masalah yang terkait 

dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.8 

2. Data dan Sumber Data 

a. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan 

objek kajian, yaitu data yang menyangkut tentang pengkajian ini, 

adapun sumber data tersebut adalah:  

a) Muhammad Zairul Haq, Tasawuf Pandawa (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010). 

b)  Nasrul. Akhlak Tasawuf (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2015). Ahmad Bangun Nasution. Akhlak Tasawuf: 

Pengenalan, Pemahaman, dan Pengaplikasiannya 

(Jakarta:Rajawali Press, 2015) 

c) Wawan Susetya, Bharatayuda: Ajaran, Simbolisasi, Filosofi, 

dan Maknanya dalam Kehidupan Sehari-hari (Bantul: Kreasi 

Wacana, 2010) 

d) Nanda M.H, Ensiklopedi Wayang (Yogyakarta: Absolut, 

2010) 

e) C. Rajagopalachari. Kitab Epos Mahabaratha, terj. Yudhi 

Murtanto (Jogjakarta: IRCiSoD, 2013)  

                                                           
8 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Pprosedur (Jakarta: Kencana, 

2013), 207. 
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f) Sri Mulyono, Wayang: Asal-Usul, Filsafat, dan Masa 

Depannya (Jakarta: Bp. Alda, 1982) 

g) Imam Ghozali, Ihya’ ‘ulumuddin, terj. M. Zuhri, (Semarang: 

Asy-Syifa’) 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan 

data-data yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data 

primer. Dengan kata lain data ini berkaitan dengan langkah 

analisis data, di antaranya adalah: 

a) Cecep Alba, Tasawuf dan Tarekat (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014) 

b) Ahamad Bangun Nasution dan Rayani Hanum Siregar. Akhlak 

Tasawu  :Pengenalan, Pemahaman, dan Pengaplikasiannya 

(Disertai Biografi dan Tokoh-tokoh Sufi). Jakarta: Rajawali 

Press. 2015. 

c)  Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf: Sebuah Kajian Tematik (Jakarta: 

Rajawali Press, 2017) 

d) Hadari Nawawi, Metode Pnelitian Bidang Sosial (Yogyakarta:  

UGM Press, 2012) 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian library research 

atau kajian pustaka. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data yaitu data literate, yaitu bahan-bahan pustaka yang 

13 
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relevan dengan objek pembahasan yang relevan dengan tema yang 

diambil dalam penelitian. 

Untuk menunjang kevalidan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunkana dokumen kepustakaan yaitu mencari sumber data yang 

relevan dengan hal-hal atau variable yang berupa buku, catatan-catatan, 

transkip, jurnal, artikel-artikel, laporan penelitian ilmiah dan sumber 

pustaka lainnya. 

Setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul, akan 

dilakukan pengelolaan data-data tersebut dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1. Editing yaitu pemeriksaan kembali data ynag diperoleh terutama dari 

segi kelengkapannya, kejelasan makna dan keselarasan makna antara 

satu dengan lainnya. 

2. Organizing yaitu menyatakan data-data yang diperoleh sesuai 

dengan data ynag telah didapat. 

3. Menemukan hasil temuan yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian data nag menggunakan kaidah-kaidah, teori 

dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan 

tertentu ynag merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. 

4. Teknik analisis data, setelah pengumpulan data selesai maka 

selajutnya data dianalisis menggunakan metode analisis content. 
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4. Teknik Analisis Data 

Setelah pengumpulan data selesai, maka data tersebut dianalisis 

dengan menggunkan motode analisis content, yaitu menganalisis isi 

pesan atau komunikasi. Disamping itu dengan teknik analisis isi ini dapat 

membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang 

kajian yang sama.9 

Dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Menentukan permasalahan 

2. Menyusun kerangka pemikiran 

3. Menyusun perangkat metodologi yang akan diteliti 

4. Analisis data 

5. Interpretasi data. 

G. Sistematika Pembahasan 

Didalam penelitian yang akan saya lakukan nantinya saya akan 

membahas lima bab yang kesemuanya nantinya akan berkaitan satu sama 

lainnya, yaitu: 

Bab I adalah pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, landasan teori atau 

telaah kajian pustaka terdahulu, metode kajian dan teknik pengumpulan dan 

analisis data. 

                                                           
9 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, 73. 
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Bab II adalah pemaparan teori-teori yang berisi mengenai konsep 

nilai, konsep budi pakerti, konsep ahlak tasawuf, berbagai cabang tasawuf 

dan mengenai maqomat tasawuf. 

Bab III merupakan pemaparan mengenai pengenalan wayang dan 

sejarahnya, pengenalan tokoh pewayangan Pandawa yang meliputi 

pembahasan pengertian wayang, asal-usul dan sejarah perkembangan 

wayang, cerita pewayangan lakon wirata purwa, tokoh-tokoh wayang 

pandawa. 

Bab IV merupakan pembahasan mengenai analisis data yang meliputi 

analisis tentang Keluhuran Budi Pakerti dari tokoh Pandawa sera relevansinya 

dengan konsep akhlak tasawuf al-Ghozālī. 

Terakhir bab V adalah penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan 

saran untuk pemahaman lebih lanjut mengenai kandungan yang terdapat 

dalam tokoh pewayangan Pandawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 



22 
 

 
 

xi 20 

BAB II 

KONSEP BUDI PAKERTI DAN AKHLAK TASAWUF 

A. Konsep Nilai 

Nilai adalah gambaran tentang sesuatu yang indah dan menarik, yang 

mempesona, yang menakjubkan, yang membuat kita bahagia, senang dan 

merupakan sesuatu yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang ingin 

memilikinya. Pada dasarnya nilai memiliki pengertian yang sangat luas. Nilai 

juga dapat diartikan sebagai benar dan salah, baik dan buruk, manfaat atau 

berguna, indah dan jelek, dan lain sebagainya.10 Menurut John Sinclair, dalam 

lingkup atau kajian filsafat, nilai merujuk kepada pemikiran atau suatu sistem 

seperti politik, sosial, dan agama.11 

Kualitas nilai biasanya terlihat pada rasa puasnya seseorang dalam 

melihat suatu hasil karya. Orang akan senantiasa mengarahkan pandangan, 

pikiran, dan karya pada suatu yang indah dan nyaman, bukan pada suatu yang 

tidak indah dan tidak nyaman. Oleh karena itu  istilah nilai selalu 

dihubungkan pada penunjukan kualitas suatu benda ataupun perilaku dalam 

berbagai realitas. Dan dalam hal ini perwujudan dari watak hakiki manusia 

yang memang akan senantiasa memuarakan semua aktivitasnya pada hal yang 

terbaik atau bernilai.12 

Terdapat beberapa karakteristik nilai yang berkaitan dengan teori nilai 

(the theory of value) yaitu: 

                                                           
10 Muhmidayeli. Filsafat Pendidikan (Bandung: Refika Aditama, 2011), 101. 
11 Loekisno Choiril Warsito, dkk. Pengantar Filsafat (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 

Press, 2011), 92. 
12 Muhmidayeli. Filsafat Pendidikan, 101. 
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1. Nilai objektif atau subjektif. Nilai itu bisa disebut objektif jika tidak 

bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Sebaliknya nilai itu 

subjektif jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada 

reaksi subjek yang melakukan penilaian, tanpa mempertimbangkan 

apakah ini bersifat psikis atau fisik. 

2. Nilai absolute atau relatif. Suatu nilai dikatakan absolute atau abadi, 

apabila nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau dan 

akan berlaku sepanjang masa, berlaku bagi siapapun tanpa 

memperhatikan ras, maupun kelas sosial. Namun ada juga yang 

berpendapat bahwa semua nilai itu relatif (bisa berubah) sesuai dengan 

keinginan atau harapan manusia.13 

B. Konsep Budi Pakerti 

Pengertian budi pakerti mengacu pada pengertian dalam bahasa 

Inggris, yang diterjemahkan sebagai moralitas. Moralitas mengandung 

beberapa pengertian antara lain: adat istiadat, sopan santun, dan perilaku. 

Namun pengertian budi pakerti secara hakiki adalah perilaku. Sedangkan 

menurut draft kurikulum berbasis kompetensi (2001), budi pakerti berisi 

nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut kebaikan dan 

keburukannya melalui norma agama, norma hukum, tata karma dan sopan 

santun, norma budaya dan adat istiadat masyarakat. Budi pakerti akan 

mengidentifikasi pikiran, sikap, perasaan, dan kepibadian peserta didik.14 

                                                           
13 Loekisno Chairil Warsito, Pengantar Filsafat, 97-98. 
14 Nurul Zuriah. Pendidikan Moral dan Budi Pakerti Dalam Perspektif Perubahan: 

Menggagas Platform Pendidikan Budi Pakerti secara Kontekstual dan Futuristik (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011),  17. 
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Dijelaskan diawal bahwa budi pekerti pada hakikatnya adalah 

perilaku. Sebagai perilaku, budi pakerti juga meliputi sikap yang dicerminkan 

dari perilaku tersebut. Dalam kaitannya ini sikap dan perilaku budi pekerti 

mengandung lima jangkauan sebagai berikut: sikap dan perilaku dalam 

hubungannya dengan Tuhan, sikap dan perilaku hubungannya dengan diri 

sendiri, sikap dan perilaku hubugannya dengan keluarga, serta sikap dan 

perilaku hubungannya dengan masyarakat dan bangsa.15 

Secara ringkas butir-butir nilai budi pakerti dan kaitannya dengan lima 

jangkauan tersebut digambarkan dalam tabel 1.1 

Tabel 3.1 Jangkauan Sikap Perilaku dan Butir-Butir Budi Pakerti: 

Jangkauan sikap dan perilaku Butir-butir nilai budi pakerti 

Sikap dan perilaku dalam 

hubungannya dengan Tuhan 

Berdisiplin, beriman, bertakwa, 

berpikir jauh ke depan, bersyukur, 

jujur, mawas diri, pemaaf, pemurah, 

pengabdian 

Sikap dan perilaku dalam 

hubungannya dengan diri sendiri 

Bekerja keras, berani memikul resiko 

(the risk taker), berdisiplin, berhati 

lembut/ berempati, berfikir matang, 

berpikir matang, berpikir jauh ke 

depan, bersahaja, bersemangat 

bersifat konstruktif, tanggung jawab, 

                                                           
15 Muchlas Samani dan Hariyanto. Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), 46. 
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Jangkauan sikap dan perilaku Butir-butir nilai budi pakerti 

bijaksana, cerdik cermat, dinamis, 

efisien, gigih, hemat, jujur, 

berkemauan keras,, kreatif, kukuh 

hati, lugas, mandiri, mawas diri, 

menghargai karya orang lain, 

menghargai kesehatan, menghargai 

waktu, pemaaf, pemurah, 

pengabdian, pengendalian diri, 

produktif, rajin, ramah tamah, rasa 

kasih sayang, percaya diri, rela 

berkorban, sabar, setia, adil hormat, 

tertib, sportif, tangguh tegas, amanah, 

terbuka, ulet. 

Sikap dan perilaku dalam 

hubungannya dengan keluarga 

Bekerja keras, berpikir jauh kedepan, 

bijaksana, cerdik, cermat, jujur, 

berkemauan keras, lugas, menghargai 

kesehtaan, menghargai waktu, tertib 

pemaaf, pemurah, pengabdian, ramah 

tamah, rasa kasih sayang, rela 

berkorban, sabar, setia, adil, hormat, 

psortif, tegas amanah, terbuka 

Sikap dan perilaku dalam Bekerja keras berpikir jauh ke depan, 
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Jangkauan sikap dan perilaku Butir-butir nilai budi pakerti 

hubungannya dengan masyarakat dan 

bangsa 

bertenggang rasa, bijaksana, cerdik, 

cermat, jujur, berkemauan keras, 

lugas setia, menghargai kesehatan, 

menghargai waktu, pemurah, 

pengabdian, ramah tamah, rasa kasih 

sayang, rela berkorban, adil, hormat, 

tertib, sportif, tegas, tepat janji, 

terbuka 

Sikap dan perilaku dalam 

hubungannya dengan alam sekitar 

Bekerja keras, berpikir jauh kedepan, 

menghargai kesehatan, pengabdian 

 

C. Konsep Akhlak Tasawuf 

1. Pengertian Akhlak 

Akhlak secara bahasa adalah bentuk jamak dari khuluq 

(khuluqun) yang berarti budi pakerti, perangai, tingkah laku atau tabi’at. 

Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan 

Khalqun yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan 

khaliq yang berarti pencipta, demikian pula dengan makhluqun yang 

berarti yang diciptakan. 16   

 Menurut Imam Al-Ghazali, lafadz khuluq dan khalqu adalah dua 

sifat yang dapat dipakai bersama. Jika menggunakan kata khalqu maka 

                                                           
16 A. Mustafa, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 1997),11-12. 
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yang dimaksud adalah bentuk lahir, sedangkan jika menggunakan kata 

khuluq maka yang dimaksud adalah bentuk batin. Karena manusia 

tersusun dari jasad yang dapat disadari adanya dengan kasat mata 

(bashar), dan dari ruh dan nafs yang dapat disadari adanya dengan 

penglihatan mata hati (bashirah), sehingga kekuatan nafs yang adanya 

disadari dengan bashirah lebih besar dari pada jasad yang adanya disadari 

dengan bashar.17 

Dalam al-Qur’an kata khuluq yang merujuk pada pengertian 

perangai disebut dua kali yaitu dalam Qs. Al-Syu’ara: 137 dan al-Qalam: 

4. 

ِإَّلا ُخُلُق اْْلَواِليَ  ِإْن َهَذا  

Artinya: “(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan 

orang dahulu”( Qs. Al-Asyu’ara: 137)18 

 

 

ُخُلٍق َعِظيمٍ  َوِإناَك َلَعَلى    

Artinya: ”Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti 

yang agung” (Qs. Al-Qalam: 4)19 

                                                           
17 Yoke Suryadarma dan Ahmad Hifdzil Haq, “PendidikanAkhlak Menurut Al-Ghazali”, 

At-Ta’dib, 10 (Desember, 2015), 8. 
18 Departemen Agama Republik Indonesia diterj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-

Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Darus Sunah, 2002), 374. 
19 Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 565. 
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Adapun menurut al-Ghazali akhlak adalah ungkapan tentang 

sesuatu keadaan yang tetap didalam jiwa, yang darinya muncul 

perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa membutuhkan 

pemikiran dan penelitian. Apabila dari keadaan ini muncul perbuatan-

perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan syariat seperti halnya jujur, 

bertanggung jawab, adil dan lain sebagainya, maka keadaan itu 

dinamakan akhlak yang baik, dan apabila yang muncul perbuatan-

perbuatan buruk seperti berbohong, egois, tidak amanah dan lain 

sebagainya, maka keadaan itu dinamakan akhlak yang buruk. 20 

Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak sering diidentifikasikan 

dengan moral dan etika. Akhlak sebenarnya berbeda dari formula moral 

atau etika, kerena akhlak lebih menunjukkan kepada situasi batiniah 

manusia. Akhlak juga berarti berkurangnya suatu kecenderungan 

manusia atas kecendrungan-kecendrungan lain dalam dirinya, dan 

berlangsung secara terus-menerus itulah akhlak. 

Secara singkatnya Al-Ghozali menuturkan bahwa akhlak adalah 

sesuatu sifat yang tertanam dalam jiwa ynag menimbulkan macam-

macam perbuatan dengan gamblang dan mudah, tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan21. 

Sebagai contoh ketika Rima tengah bersin selalu mengucapkan 

hamdalah, hal itu selalu dilakukan secara terus menerus, hingga menjadi 

sebuah kebiasaan baginya, dan sudah menjadi sebuah perbuatan yang 

                                                           
20 Yoke Suryudana, “Pendidikan Akhlak”, 9. 

21 Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, Ilmu Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 

14. 
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bersifat reflek, yang baginya tidak perlu berfikir ketika akan bersin lalu 

memikirkan untuk mengucapkan hamdalah tapi dia langsung bisa reflek 

mengucapkannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut 

adalah akhlak Rima. 

2. Pengertian Tasawuf 

Secara etimologi tasawuf berasal dari kata shafa yang berarti suci, 

bersih atau murni. Pandangan lain mengatakan bahwa kata tasawuf berasal 

dari kata shaff yang maknanya barisan. Demikian pula ada yang  

mengatakan bahwa tasawuf disifatkan kepada kata ash-shufu yang 

bermakna bulu atau wol kasar. Dalam pandangan lain terdapat pula yang 

mengemukankan bahwa tasawuf diambil dari kata sufi yang berasal dari 

kata Yunani. Selaian pengertian di atas terdapat pula yang mengemukakan 

bahwa tasawuf berasal dari kata “shaufanah” yang berarti sejenis buah-

buahan kecil dan berbulu yang banyak sekali tumbuh di tanah Arab.22 

Dalil yang berkaitan dengan tasawuf yaitu terdapat dalam Qs. Ali-

Imron: 31. 

ُُنَ ْوََُكْم وَ ُقْل ِاْن ُكْنُتْم ُتٍُب ُّْوَن اهلَل فَاتاٍبُعْوِِن ُُيِْبْبكُ  ْْ َلُكْم  ِِ ْْ اهللُ ُم اهللُ َوََ 

ُِوٌرَرِحْيمٌ   َغ

Artinya: “Katakanlah jika kamu (benar-benar) mencintai Allah ikutilah 

aku, niscaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosa-

                                                           
22 Ahamad Bangun Nasution dan Rayani Hanum Siregar. Akhlak Tasawuf :Pengenalan, 

Pemahaman, dan Pengaplikasiannya (Disertai Biografi dan Tokoh-tokoh Sufi) (Jakarta: Rajawali 

Press, 2015), 6. 
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dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs. 

Ali Imron: 31)23 

ًْا َوَسبُِّحُه َُ  ََااََ َُّها ًْا َكِثي ْ ُِْك ُُْكُْْوا اهلَل  ََْن اََمُنواا ْياً الاِذ ِِ ْكًًَْ َوَا  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut 

nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan 

bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang”. (Qs. Al-

Ahzab: 41)24 

Syekh Abdul Qadir al-Jilani berpendapat bahwa tasawuf adalah 

mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, 

riyadah dan terus menerus berdzikir dengan dilandasi iman yang benar, 

mahabbah, taubah dan ikhlas. 25 

Dalam pandangan Imam Ghozali, tasawuf adalah mengosongkan 

hati dari segala sesuatu selaian Allah, menganggap rendah sesuatu selain 

Allah, dan akibat dari sikap ini mempengaruhi pekerjaan hati dan anggota 

badan. Alam pengantar kitab Ihya’ ‘Ulumiddin, Al-Ghazali menjadikan 

tasawuf sebagai sinonim dari kata “ilmu akhirat”. 

Imam Ghozali menuturkan bahwa ilmu yang digunakan untuk 

menymabut kehidupan akhrta terbagi menjadi dua bagian yaitu ilmu 

mu’amalah dan ilmu mukasyafah. Ilmu mu’amalah adalah ilmu yang 

mempelajari keadaan hati. Sedangkan ilmu mukasyafah dilakukan dengan 

cara membuka penutup hati agar pangkal kebenaran terlihat nyata dan 

jelas, sejelas ketika kita menyaksikan sendiri dengan mata kepala.26 

                                                           
23 Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 55. 
24 Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 424. 
25 Cecep Alba, Tasawuf dan Tarekat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 11. 
26 Abdul Fatah Muhammad Sayyid Ahmad, Tasawuf Antara Al-Ghazali dan Ibdu 

Taimiyah, terj. Muhammad Muchson Anasy (Jakarta: Khalifa, 2005), 104. 
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Dalam mendefinisakan tentang tasawuf, Al-Kittani menyatakan 

bahwa tasawuf adalah akhlak, karenanya barang siapa perlakuannya 

terhadapmu bertambah mulia, maka dengan sendirinya dirinya tambah 

jernih. Dalam kesempatan nag lalin, eliau juga menjelaskan bahwa tasawuf 

dalah jernih dan menyaksikan (musyahadah).27 

Berdasarkan pada definisi ni, dapat disimpulkan bahwa tasawuf 

mrncakup jalan (thariq) dan tujuan (ghayah). Imam Al-Ghazali meringkas 

jalan dan tujuan ini dalam pernyataannya jalan (thariq) detempuh dengan 

mempersembahkan kegiatan mujahadah (perjuangan) dan menghapus 

sifat-sifat tercela dan memutuskan semua ketergantungan dengan makhluk, 

serta menyongsong esensi cita-cita bertemu Allah.28 

3. Relevansi Antara Akhlak dan Tasawuf 

Tasawuf dalam Islam mempunyai pengertian membersihkan diri 

(takhali) dari sesuatu yang hina, dan menghiasinya dengan sesuatu yang 

baik untuk mencapai tingkat yang lebih dekat dengan Allah atau sampai 

pada maqom yang tinggi. Pengertian ini dapat dirangkum kembali dalam 

satu kata, yaitu takwa pada kedudukan yang paling tinggi, baik lahir 

maupaun batin. Takwa merupakan akidah dan perbuatan.  

Takwa merupakan hubungan seseorang hamba dengan Allah 

melaui ibadah yang baik, dan hubungan seseorang hamba dengan 

sesamanya melalui perilaku yang baik. Pengertian ini merupakan 

                                                           
27 Ibid., 105. 
28 Ibid., 107. 
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realisasi dari wahyu yang diturunkan Allah kepada para Nabi. Atas dasar 

itulah hak-hak kemanusiaan berlaku dalam ajaran Islam.  

Esensi takwa adalah penyucian jiwa. Dari penjelasan ini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tasawuf telah dipraktikkan pada masa 

Rasulullah, para sahabat, tabiin dan masa-masa sesudahnya. Tasawuf 

tidak berbeda dengan ajaran dakwah, jihad, perilaku yang baik, zikir, 

berfikir, dan zuhud dalam berbagai hal (dalam ajaran Islam). Semua itu 

merupakan hal-hal yang dapat membentuk ketakwaan seseorang.29 

Antara ilmu tasawuf dengan ilmu akhlak keduanya saling 

berhubungan, karena tasawuf itu juga mengenai akhlak itu sendiri. 

Menurut Harun Nasution hubungan antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf 

lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut: ketika memperlajari tasawuf, 

ternyata pula Al-Qur’an dan Hadist juga mementingkan akhlak. Al-

Qur’an dan Hadis menekankan nilai-nilai kejujuran, kesetiakawanan, 

persaudaraan, rasa kesosialan, rasa keadilan, tolong menolong, murah 

hati, suka memberi maaf, baik sangka, sabar, berkata benar, pemurah, 

keramahan, bersih hati, berani, kesucian, hemat, menepati janji, disiplin, 

mencintai ilmu, dan berfikir lurus. Jadi, hubungan antara ilmu akhlak dan 

ilmu tasawuf dalam Islam adalah bahwa akhlak merupakan pangkal tolak 

ukur tasawuf, sedangkan tasawuf adalah esensi dari akhlak itu sendiri.30  

 

 

                                                           
29 Muhammad zaki Ibrahim, Tasawuf Hitam Putih (Solo: Tiga Serangkai, 2006), 3. 
30 Nasrul. Akhlak Tasawuf, 7. 
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4. Konsep Tasawuf Akhlaki al-Ghozālī 

Terdapat beberapa usaha, maqamat yang dapat dilakukan dalam 

usahanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam Al-Ghozālī dalam 

beberapa karya beliau mengenai akhlak tasawuf  menyebutkan ada tujuh 

metode yang harus ditempuh oleh seorang salik agar bisa mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. diantaranya yaitu: 

a. At-Taubah 

At-Taubah berasal dari bahasa arab: taba, yatubu, taubatan, 

yang artinya kembali.31 Yang dimaksud adalah kesadaran hati 

terhadap kelalaian diri dan memandang diri dalam keadaan yang serba 

kurang karena tercemar dengan berbagai dosa.32 

  Secara etimologi, taubah menurut Imam Ghozali dapat 

diartikan dengan kembali, yaitu kembali dari kemaksiatan kepada 

ketaatan, kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat. 

Menurut Imam Ghozali taubat diibaratkan dari suatu pengertian yang 

tersusun dan terkumpul dari tiga perkara yang secara tertib yaitu ilmu, 

keadaan dan perbuatan. 

Adapun yang dimaksudkan diibaratkan sebagai ilmu, yaitu 

mengetahui besarnya dosa dan bahwa dosa-dosa itu menjadi dinding 

antara hamba dan setiap yang dicintai. Apabila ia mengetahui 

demikian dengan pengetahuan yang dibuktikan dengan keyakinan 

                                                           
31 Nasrul, Akhalak Tasawuf, 183. 
32 Cecep Alba, Tasawuf dan Tarekat, 21. 
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yang ada pada hatinya, maka akan berkobar dari pengetahuan ini rasa 

sakit di hatinya atau biasa disebut dengan nadam (penyesalan). 33 

Maka ilmu dan nadam (penyesalan) dan maksud ynag 

berkaitan dengan meninggalkan di masa sekarang dan di masa yang 

akan datang dan dengan memperbaiki bagi yang telah lewat adalah 

tiga pengertian yang tersusun secara tertib di dalam menghasilkan lalu 

dikatakan taubat pada keseluruhannya.34 

Sahl bin Abdullah At-Tasturi berkata taubat adalah 

menggantikan gerakan-gerakan yang tercela dengan gerakan-gerakan 

yang terpuji dan demikian itu tidak sempurna kecuali dengan 

menyendiri, diam, dan makan-makanan yang halal. 

b. Al-Sabr 

 Sabar adalah pilar kebahagaiaan seorang hamba. Dengan 

kesabaran itulah seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan, 

konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai 

cobaan. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, “Kedudukan sabar 

dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah 

terpotong maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh”.35 

Al-Ghazali menuturkan dalam kitab Ihya’ ‘Ulumiddin 

bahwasannya sabar adalah kedudukan agama dan derajat dari derajat-

derajat  orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Swt. Dan 

                                                           
33 Imam Ghazali, Ihya’ ‘Ulumiddin, terj. Moh Zuhri, et.al. (Semarang: Asy-Syifa’, 1994), 

136.  
34 Ibid., 137. 
35 Habibur Rahman an-Nuhi. Menjadi Kekasih Allah: Rahasia Amalan Sufi (lumbung 

Insani, 2008), 34. 
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semua kedudukan agama itu sesungguhnya dapat tersusun dari tiga 

perkara yaitu ma’rifat, hal ikhwal dan amal perbuatan. Dan ini berlaku 

pada semua kedudukan orang-orang yang menempuh jalan menuju 

Allah Swt. Jadi, bisa dikatakan bahwa ini termasuk salah satu term 

yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam usahanya untuk 

mendekatkan diri pada Allah. 

Maka sabar secara hakikat adalah ibarat dari ma’rifat itu. 

Sedangkan amal perbutan adalah seperti buah-buahan nag kelura dari 

padanya, dan ini tidak dapat diketahui kecuali dengan mengetahui cara 

menyusun antara malaikat, manusia, dan binatang. 

Maka sabar adalah ciri khas manusia dan demikian itu tidak 

tergambar pada binatang dan malaikat. Adapun pada binatang, maka 

karena kekuarangannya, dan pada malaikat maka karena 

kesempurnaannya. 

Penjelasannya adalah bahwa binatang-binatang itu dikuasai 

oleh hawa nafsu syahwat dan ia tunduk padanya, maka tidak ada yang 

membangkitkannya bagi binatang untuk bergerak dan diam kecuali 

nafsu syahwat dan tidak ada kekuatan yang dapat memukulnya dan 

menolaknya dari apa yang dituntutnya sehingga tetapnya kekuatan itu 

dalam menghadapi nafsu syahwat itu dinamakan sabar.36 

                                                           
36 Imam Al-Ghozali, Ihya’ ‘Ulumiddin, 323. 
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Di dalam Al-Qur’an, Allah telah mensifati orang-orang yang 

sabar dengan beberapa sifat diantaranya keutamaan sabar yaitu sebagai 

berikut: 

ُْوْ  َِبَ  ِْنَا َلماا  ُهْم أَئِماًة ََ ْهُدْوَن ََِأْم (٤۲... )ۗ  ا َوَجَعْلَنا ِمن ْ  

Artinya: “Dan Kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin 

yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka 

sabar” (Qs. Sajdah: 24)37 

 

c. Az-Zuhud 

Berbeda dengan wara’ yang pada dasarnya merupakan perilaku 

menjauhi yang subhat dan setiap yang haram, maka zuhud pada 

dasarnya adalah tidak tama’ atau tidak ingin mengutamakan 

kesenangan duniawi.38   

Zuhud merupakan salah satu ajaran agama Islam yang sangat 

penting dalam rangka mengendalikan diri dari pengaruh kehidupan 

dunia. Oarang yang zuhud lebih mengutamakan atau mengejar 

kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia yang fana 

dan sepintas lalu. orang yang demikian akhirnya akan terpelihara dari 

melakukan hal-hal yang negatif.39 

Kadang kala banyak yang berangggapan bahwa orang yang 

meninggalkan harta itu zuhud, tidak seperti itu. Karena meninggalkan 

harta dan melahirkan keburukan itu mudah atas orang yang lebih suka 

                                                           
37 Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 418. 
38 Imam Al-Ghozali, Ihya’ ‘Ulumiddin, 49 
39 Abudinnata. Akahlak Tasawuf dan Karakter Mulia. 170. 
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dipuji dengan zuhud. Di dalam kitab Ihya’ ‘Ulumuddin dijelaskan 

beberapa ciri-ciri mengenai zuhud yaitu: 

1) Seseorang tidak merasa gembira dengan wujudnya sesuatu dan 

tidak pula merasa sedih dengan tidak wujudnya sesuatu. Bahkan 

cenderung merasa sedih dengan wujudnya harta dan merasa 

gembira dengan tidak wujudnya harta. 

2) Bilamana pada seseorang sama antara orang yang mencelanya dan 

orang yang memujinya, yang pertama itu tanda zuhud pada  harta 

dan ynag kedua tanda zuhud pada kemegahan. 

3) Bilamana kesayangan hatinya kepada Allah Swt. dan yang 

menguatkan pada hatinya adalah manisnya taat kepada Allah Swt. 

karena hati tidak sepi dari manisnya kecintaan. Adakalnya 

kecintaan pada dunia, dan adakalanya kecintaan pada Allah 

Ta’ala, keduanya itu berada dalam hati seperti air dan udara dalam 

gelas. Bilamana air masuk maka udara keluar, keduanya tidak 

akan berkumpul. Setiap orang yang mencintai Allah Swt. akan 

sibuk dengan kecintaannya itu dan tidak akan sibuk dengan yang 

lainnya. Seorang ahli ma’rifah mengatakan bahwa apabila iman 

bergantung dengan lahirnya hati, niscaya akan mencintai dunia 

dan akhirat semua dan akan berbuat untuk keduanya. Apabila 

iman itu dalam batinnya hati dan menyentuh hati, niscaya akan 
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membenci dunia, maka tidak akan melihat kepada dunia dan tidak 

berbuat untuk dunia.40 

d. Al-Tawakkal 

Di jelaskan di dalam kitab ihya’ bahwa al Ghozali menuturkan 

bahwa “Tawakal iitu berasal dari kata “Wakalah” disebutkan : 

seseorang me-wakalahkan-kan urusannya kepada Fulan, maksudnya 

adalah seseorang itu telah menyerahkan urusannya kepada Fulan dan ia 

berpegang kepada orang itu mengenai urusannya.orang yang 

kepadanya diserahi urusan tersebut “wakil”. Orang yang menyerahkan 

kepadanya disebut “orang yang mewakilkan kepadanya dan 

muwakkil”, manakala ia telah tentram hatinya kepadanya dania telah 

percaya dengannya. Dan ia tidak menuduh kepadanya dengan teledor 

dan tidak berkeyakinan padanya lemah dan teledor. Maka dapat 

diambil kesimpulan tawakal adalah suatu ibarat tentang pegangan hati 

kepada wakil sendiri.41 

Maksudnya disini adalah ketika seorang hamba telah berikhtiar 

atas apa yang diupayakan langkah selanjutnya adalah bertawakal 

kepada Allah semata. Dan seorang ynag bertawakal diibaratkan seperti 

seorang ynag me-wakalahkan urusannya kepada wakil (Allah), maka 

orang yang mewakilkan tersebut harus percaya seutuhnya dengan 

Wakil. 

                                                           
40 Imam Al-Ghozali, Ihya’ ‘Ulumiddin, 259-260. 
41   Imam Ghozali, Ihya’ Ulumiddin (Semarang: Asy Syifa’,), 379-380. 
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Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurasyi ditanya 

tentang tawakal, beliau menjelaskan bahawa tawakal adalah 

menggantungkan diri kepada Allah dalam setiap keadaan (yang 

dimaksud adalah berpegangan pada Allah Swt.), meninggalakan 

mengantungkan diri pada setiap sebab yang dapat menyampaikan 

sebab kepada al-Haq itu ynag memerintahkan untuk demikian.42 

Tawakal yaitu bergantung pada Tuhan, dengan disertai usaha 

maksimal.43  

e. Cinta Ilahi (Mahabbah) 

Istilah mahabbah atau lazimnya diartikan “cinta” merupakan 

sebuah kata yang sangat mudah dan sering diucapkan, namun begitu 

sulit dalam memberikan batasan definisi yang tepat mengenai makna 

yang terkandung dalam istilah tersebut. Karena, cinta melibatkan 

perasaan terdalam seseorang secara totalitas terhadap sesuatu yang 

dicintainya. Terlebih lagi yang dicintai itu adalah Al-Wadud, Tuhan 

Yang Maha Mencintai dan Maha  Dicintai yang memiliki keindahan 

hakiki. 

Dalam literatur tasawuf ketika kaum sufi berbicara tentang 

mahabbah, maka yang dimaksud dengannya tidak lain adalah cinta 

seorang hamba kepada Allah Swt. Imam Qusyairi menyebutkan bahwa 

cinta tidak bisa disifati dengan suatu deskripsi, tidak bisa dibatasi dan 

dijelaskan kecuali dengan cinta itu sendiri. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, 

                                                           
42 Ibid., 397. 
43 Amin Syukur, Tasawuf Kontekstual: Solusi Problematiaka Manusia Modern 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 23 
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seorang ulama sekaligus psikolog Islam abad pertengahan yang 

merupakan pakar mengenai seluk baluk cinta, mengatakan bahwa tidak 

mungkin menjelaskan cinta kecuali dengan cinta lagi. Definisi cinta 

adalah wujud cinta itu sendiri, cinta tidak dapat digambarkan lebih 

jelas dari pada apa yang digambarkan oleh cinta.44 

Mahabah secara literal mengandung beberapa pengertian sesuai 

dengan asal pengambilan katanya. Mahabbah berasal dari kata hibbah, 

yang berarti benih yang jatuh ke bumi, karena cinta adalah sumber 

kehidupan, sebagaimana benih menjadi sumber tanaman.45 

Mahabbah juga bisa diartikan dengan kecondongan hati 

seseorang terhadap sesuatu, yakni Allah Swt. sifat ini tidak akan 

tercapai kecuali hati seseorang telah terhindar dari kotoran hawa nafsu. 

Bila seseorang sudah mencintai-Nya maka akan lenyaplah cinta selain 

kepadaNya. Karena cinta kepada-Nya bagaikan api yang membakar 

cinta selian kepada-Nya, termasuk cinta duni dan cinta akhirat.  

Menurut Najmu al-Din al-Kurdi, cinta terbagi menjadi tiga 

tingkatan, yaitu cinta orang pada umumnya adalah karena semata-mata 

menginginkan kebaikan-Nya sedangkan cinta orang yang khawash 

(istimewa) adalah cinta yang murni, tidak tercampur oleh suatu 

apapun. Cinta yang khawash al-khawash (sangat istimewa) sudah 

mengarah pada rindu (isyq) terhadap ynag dikasihi (Allah Swt.).46 

                                                           
44 Zaplurkhan, Ilmu Tasawuf: Sebuah Kajian Tematik, 145. 
45 Ahmad Bangun Nasution, Akhlak Tasawuf: Pengenalan, Pemahaman, dan 

Pengaplikasiannya, 57. 
46 Amin Syukur, Tasawuf Kontekstual, 24. 
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Sementara Al-Ghozālī  mendefinisikan cinta dengan berpijak 

pada kata hub, yaitu cinta sebagai kecenderungan watak atau tabiat 

pada suatu yang menyenangkan. Di jelaskan di dalam Al-Qur’an 

bahwasannya: 

ََ ٌ  هاَ َوتِجَ  قُْل اِْن َكاَن اَبَأ ُؤُكْم َواَْبنَا ُؤُكْم َواِْخَوانُُكْم َواَْزَواُجُكْم َوَعِشْيَرتُُكْم َواَْمَواُل ان ْقتََر ْفتُُموْ  ا 

َْْضْونَ َها َاَحبا اِلَْيُكْم ِمَن اهلِل َورَ   ٍد ِِف َسِبْيِلهِ  ُسْولِِه َوِجَهاََتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَسِكُن تَ 

ِِْه َواهللُ َّلَََ ْهِدى اْلَقْومَ  ََْاُصْوا َحَّتا ََْأ ِتَى اهللُ َِاَْم َِِسِقْيَ )فَ تَ  (٤۲ ال  

Artinya: “Katakanlah: “Jikalau bapak-bapak, anak-anak, saudara-

saudara, istri-istri dan kaum keluargamu, harta kekayaan 

yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan 

kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal ynag kamu 

sukai, adalah lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-

Nya, dan dari berjihad pada jalan-Nya, maka tunggulah 

sehingga Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Dan Allah 

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.” (Qs. 

At-Taubah: 24) 47 

 

Dalam ayat ini Allah menyebutkan semua hal-hal pokok yang 

begitu dekat dan dicintai oleh manusia. Kedua orang tua, anak-anak, 

keluarga, istri, harta kekayaan, perniagaan, dan tempat tinggal yang 

indah menurapakan sesuatu yang dicintai manusia. Namun kecintaan 

pada semua itu tidak boleh melebihi kecintaan terhadap Allah. Dalam 

konteks inilah, menurut al-Ghazali Allah adalah mustahiq lil 

mahabbah, Tuhan yang paling berhak menerima kecintaan siapapun 

melebihi segala sesuatu.48 

                                                           
47 Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 191. 
48 Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf: Sebuah Kajian Tematik, 146. 
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Al-Ghozālī menuturkan beberapa argumen mengenai alasan 

mengapa hanya Allah lah yang sepantasanya kita cintai melebihi dunia 

seisinya. Pertama, kecintaan manusia terhadap dirinya sendiri, 

kesempurnaan, dan keabadian hidupnya serta kebenciannya terhadap 

kebinasaan, kemusnahan, dan hal-hal yang mengurangi 

kesempurnaannya. Setiap manusia siapapun orangnya memiliki 

kecenderungan untuk mencintai dir sendiri. Dari cinta inilah kita ingin 

agar diri kita selamat, wujud kita sempurna dan tidak tersentuk 

kebinasaan, karena keinginan ini kita berusaha mengenali dirikita 

sendiri. Ternyata kita menyadari bahwa keselamatan, kekekalan, 

kesempurnaan kita berasal dari Allah Swt. Maka ketika kesadran ini 

tersingkap kita akan menyadari bahwa semua karunia ynag telah 

diberikan kepada kita semuanya bergantung kepada Allah, maka dalam 

diri kita akan tumbuh keyakinan bahwa Allah-lah yang paling layak 

sebagai tempat kita melabuhkan cinta. 

Kedua, karena kecintaan seseorang kepada oarang yang berbuat 

baik kepadanya. Kecintaan kita terhadap orang lain yang berbuat baik 

kepada kita sebenarnya bukan kepada orangnya, tetapi dengan 

kebaiknanya. Apabila orang tersebut tidak berbuat baik kepada kita 

boleh jadi cinta kita kepada orang tersebut hilang. Padahal menurut Al-

Ghazali, bila seseorang berbuat baik kepada orang lain, paling tidak 

karena dua alasan yaitu ingin pahal di akhirat atau mengharapkan 

ganjaran dan upah dari orang yang ditolongnya. Sedagkan Tuhan tetap 
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bebrbuat baik kepada orang-orang yang tidak Ia cintai. Dari pernyatan 

ini sudah sangat jelas betapa besar kasih sayang Allah kepada seluruh 

ciptaan-Nya. Pada sisi ini tidak ada yang lebih berhak dicintai oleh kita 

melaikan Allah.49 

Ketiga, karena manusia memiliki kecenderungan untuk 

mencintai orang yang berbuat baik, walaupun kebaikannya tidak 

sampai kepadanya. Secara psikologis kita mempunyai kecenderungan 

untuk mencintai orang yang melakukan kebaikan. Lalu kita 

bandingkan dengan kebaikan Allah yang telah diberikan kepada 

hambaNya. Dia memberikan karunia-Nya keada manusia tanpa 

harapan dan pilih kasih. Jadi sudah sewajarnya hanya kepada Allahlah 

luapan cinta tida kira kita haturkan.50 

Keempat, karena kecenderungan manusia untuk mencintai 

keindahan. Secara naluriah, manusia selalu mengejar keindahan abadi 

agar memuaskan jiwa, kecenderungan ini dalam terminologi agama 

disebut fitrah. Kecenderungan untuk mengejar kesempurnaan ini 

begitu universal dimiliki oleh manusia sepanjang zaman, apapun 

bangsa dan rasnya pasti mencintai kesempurnaan sebagai bagian dari 

fitrahnya. Padahal keindahan hakiki itu tidak lain adalah Allah Swt. 

namun kebanyakan manusia mengejar keindahan tersebut dalam 

bentuk duniawi seperti kemewahan dunia, status sosial, jabatan dan 

wanita. Padahal keindahan hakiki itu tidak lain adalah Allah Swt. 

                                                           
49 Ibid., 148-149. 
50 Ibid., 150-151. 
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Kelima, secara rohaniah manusia mempunyai kesamaan dan 

memiliki potensi untuk “menyamai” Allah dalam sifat-sifatNya. 

Menurut Imam Ghozali, keserupaan akan dua hal akan menciptakan 

satu sama lain. Dalam ilmu psiikologi terdapat sebuah terori ynag 

menyatakan bahwa manusia akan tertarik pada orang-orang 

disekitarnya apabila di antara mereka terdapat kesamaan. Secara 

ekplisit, di sini Allah memerintahkan untuk meneladani kebaikan-Nya. 

Sedangkan kebaikan Allah kepada hambanya tidak terbatas dan 

mencakup seluruh sifat-Nya. Maka kita mempunyai potensi untuk 

menyamai sifat-sifat Allah sejauh kapasitas yang kita miliki.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Ibid., 152. 
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BAB III 

WAYANG, SEJARAH PERKEMBANGANNYA DAN CERITA SENI 

PEWAYANGAN LAKON WIRATA PURWA 

A. Wayang dan Sejarah Perkembangannya 

1. Pengertian Wayang 

Wayang sebagai seni pertunjukan kebudayaa Jawa sering diartikan 

sebagai bayangan atau samar-samar yang dapat bergerak sesuai lakon 

ynag dihidupakan oleh seorang dalang. Bayangan itu juga dipahami 

sebagai gambaran perwatakan dan karakter manusia sebagai gambaran 

kehidupan berdasarkan isi cerita. Dalam pertunjukan wayang kulit, suatu 

tokoh wayang dalam lakon tertentu sering dipakai untuk memberikan 

pemahaman terhadap perjalanan hidup sehari-hari, dalam masa dahulu, 

sekarang dan masa yang akan datang.52 

Sedangkan pengertian wayang menurut Bausastra Jawi, wayang 

yaitu: 

a. Bentuk atau rupa yang terjadi disebabkan dari barang yang terkena 

sorotan. 

b. Perwujudan orang atau barang yang dibuat dari kulit.53 

Manurut Maria A.Sardjono, padalangan wayang kulit adalah suatu 

rangkuman tindakan-tindakan simbolis yang terpadu dan terdiri dari 

berbagai unsur. Seperti seperangkat gamelan, seperangkat wayang kulit, 

                                                           
52 Ardian Kresna, Semar dan Togog: Yin Yang dalam Budaya Jawa (Yogyakarta: Narasi, 

2010), 9. 
53 J. Syahban Yasasusastra, Mengenal Tokoh Pewayangan: Biografi, Bentuk dan 

Perwatakannya (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011), 1. 
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seperangkat lakon, separangkat lagu, seperangkat manusia yang 

mempergunakan aturan-aturan termasuk tata cara dalam berpakaian, 

bersikap dan berbahasa. 54 

Cerita wayang kulit purwa bersumber pada wiracerita (buku 

induk) atau babondari kitab Mahabharata dan Ramayana dari Negara 

India. Dari cerita tersebut kemudian di Jawa mengalami perkembangan 

dengan semakin banyak cerita yang dipisah-pisah dalam berbagai 

fragmentasi adegan menurut kebutuhan. Secara garis besar kemudian 

muncul tiga jenis cerita wayang yaitu: 

a. Cerita baku, yaitu cerita asli dari kitab Mahabharata dan Ramayana 

tanpa menyimpang dari asalanya. 

b. Cerita carangan kadapur, yaitu cerita baku dari buku induk yang telah 

dikembangkan oleh kreativitas sang dalang. 

c. Cerita carangan, yaitu cerita baru yang dikembangkan oleh kreativitas 

dalang dengan tidak melenceng dari alur cerita baku sehingga cerita 

tersebut tidak terdapat dalam buku induk.55 

Telah diketahui bahwa wayang Indonesia sudah secara resmi 

diakui oleh seluruh warga dunia melalui UNESCO, badan yang ada dalam 

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi bidang pendidikan dan 

kebudayaan. Pengakuan dari masyarakat dunia tersebut menyatakan 

bahwa wayang Indonesia sudah menjadi warisan bangsa sedunia, 

merupakan “maha karya” budaya bangsa Indonesia. Menurut 

                                                           
54 Ardian Kresna, Semar dan Togog: Yin Yang dalam Budaya Jawa, 9. 
55 Ibid., 10 
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Wirastodipuro, bahwa budaya adiluhung dalam wujud pagelaran  wayang 

kulit ini penuh dengan ajaran dan falsafat hidup yang sangat tinggi 

tarafnya, yang sudah dimiliki bangsa Indonesia. Dikatakan budaya 

adiluhung, sebab dalam pegelaran yang dilihat dan didengarkan ini tidak 

hanya melulu berwujud tontonan, namun juga tuntunan.56 

2. Sejarah Perkembangan Wayang 

a. Asal Usul Wayang 

Menurut penyelidikan para ahli, wayang adalah  salah satu 

kebudayaan asli dari bangsa Indonesia. Penyelidikan tersebut 

menghubungkan pertunjukan wayang dengan tradisi cara berfikir dan 

alam kepercayan lama. Dalam perkembangannya setelah melalui 

proses akulturasi dengan kebudayaan luar, khususnya dari India dan 

kebudayaan Islam, wayang menjadi bentuk menifestasi seni budaya 

yang tinggi mutunya. Dalam hal ini para seniman pada zaman Islam 

ikut memberikan kontribusinya dalam pembinaan dan pengembangan 

seni wayang, baik dalam nilai-nilai kejiwaan maupun dalam  nilai 

keindahan fisik.57 

b. Wayang Pada Masa Kerajaan  Hindu 

Awal mula bentuk wayang kulit purwa yang pertama kali 

adalah pada masa Raja Jayabaya di Kerajaan Kediri tahun 1135 M. 

pada saat itu Raja Jayabaya ingin menggambarkan bentuk leluhurnya 

                                                           
56 J. Syahban Yasasusastra, Mengenal Tokoh Pewayangan: Biografi, Bentuk dan 

Perwatakannya, 2 
57 Wiyoso Yudosaputro, Pengantar Seni Rupa Islam di Indonesia (Bandung: Angkasa, 

2000), 91-90. 
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dengan lukisan di daun lontar. Menurut Dr. Hazeu, cerita tentang 

wayang sudah ada sejak zaman Raja Airlangga di Kerajaan Kahuripan 

di permulaan abad ke-11 Masehi, karena saat itu Raja Airlangga 

memiliki Raja Kasusasteraan hebat, yaitu Mpu Kanwa yang telah 

menulis kitab Arjuna Wiwaha yang tidak kalah sempurnanya dengan 

cerita Bhagawat Gita dari buku induk Mahabharata. 

Menurut Hageman, bahwa pertama kali yang membuat 

wayang adalah Panji Inukertapati di abad ke-12, karena saat itu 

merupakan masa berkembanganya sebi kasusasteraan Jawa di Kediri 

yang sebagian besar berbentuk kakawin (cerita potongan/fragmen), 

misalnya kitab Kresnayana karangan Mpu Triguna, Kitab 

Samanasantaka karangan Mpu Meraguna, kitab Bharatayudha 

karangan Mpu Sedah dan Mpu Panuluh, kitab Smaradahana karangan 

Mpu Dharmaja, kitab Gatutkacacasraya karangan Mpu Panuluh dan 

kitab Wretasancaka karangan Mpu Tanakung. 

Menurut buku-buku Jawa seperti Serat Centhini dan 

Sastramiruda, dijelaskan bahwa wayang purwa sudah ada sejak 

zaman Prabu Jayabaya yang memerintah Kerajaan Mamenang tahun 

989 Masehi dimana wayang telah digambarkan di atas daun lontar. 

Wayag saat itu masih erat kaitannya dengan fungsi religious, yaitu 

untuk menyembah atau memperingati para leluhur raja-raja yang telah 

meniggal dunia. Selanjunya pada zaman Prabu Suryahamiluhur yang 

memerintah kerajaan Jenggalla tahun 1244 Masehi, wayang purwa 
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sudah dibuat di atas kertas Jawa (kulit kayu) dengan dijepit kayu 

disisi-sisinya agar dapat tergulung rapi. 

Perkembangan selanjutnya ketika zaman Raja Brawijaya yang 

memerintah Kerajaan Majapahit pada tahun 1379 Masehi, dimana 

wayang purwa telah dilukis berbagai warna dengan lebih rapi lengkap 

dengan pakaian yang kemudian disebut sebagai wayang sunggingan.58 

Dilihat dari bentuk fisiknya, perkembangan pertama dari 

wayang sudah dimulai pada zaman prasejarah sebagai bentuk 

perwujudan dari arwah nenek moyang. Boneka batu yang dikenal 

dengan nama unduk adalah perwujudan pertama dalam wayang 

berdasarkan keperyaan animism. Dalam sejarah perekembangan 

wayang, kepercayaan itu selalau menjadi landasan pemikiran, leluhur 

wayang ini adalah bentuk perlambagan dari nenek moyang yang 

kehadirannya didukung oleh hasrat manusia untuk memuja nenek 

moyang, suatu kultus yang hidup dan berkembang terus dalam 

masyarakat yang berkebudayaan agraris.59 

Pada zaman Hindu wayang mengalami perkembangan sesuai 

dengan tradisi kebudayaan dari India. Unsur-unsur kebudayaan dari 

India berhasil diserap dan dicerminkan dengan tradisi kebudayaan 

Indonesia dan membuahkan kesenian tradisional wayang yang lebih 

luas nilai kegunaannya. Karena wayang itu pula terciptalah berbagai 

jenis seni yang berpadu satu sama lain, seperti seni pendalangan dan 

                                                           
58 Ardian Kresna, Semar dan Togog: Yin Yang dalam Budaya Jawa, 11-12. 
59 Wiyoso Yudosaputro, Pengantar Seni Rupa Islam di Indonesia., 90. 
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seni karawitan ataupun gamelan, seni tari seni rupa. Selanjutnya seni 

wayang menjadi wadah tumpuan dari berbagai nilai budaya bangsa 

karena pesan yang dibawakan sangat mendalam. Masyarakat kala itu 

dididik melalui seni wayang untuk mencintai hidup yang baik 

berdasarkan ajaran agama. Wayang akhirnya berhasil membudaya 

dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Indonesia.60 

Pada zaman Hindu boneka wayang yang telah dirintis 

sebelumnya, mengalami perubahan bentuk dalam usaha mewujudkan 

tokoh yang berperan dalam cerita pahlawan atau wiracarita. 

Wiracarita yang bersumber dari kisah Ramayana dan Mahabharata 

yang melahirkan bentuk baru dalam sejarah seni wayang.61 

Dalam perkembangan seni rupa pada waktu itu terjadi proses 

perubahan konsep dalam bentuk pernyataan visual. Proses 

pembentukan dari perwujudan wayang dapat diikuti pada pahatan 

relief candi. Sebutan langgam wayang dalam mewujudkan tokoh 

cerita pada relief candi zaman Singasari dan Majapahit menjelaskan 

bagaimana gaya relief candi Jawa Tengah telah ditinggalkan untuk 

beralih pada bahasa pengucapan bentuk rupa yang baru. Perwujudan 

tokoh cerita berubah menjadi gaya stilistik dan mengarah kebentuk 

perlambangan. Stilasi bentuk manusia dan binatang dengan 

melepaskan bentuk berdasarkan pedoman ikonografi seni India 

menghasilkan prototype wayang yang kemudian berkembang pada 

                                                           
60 Ibid., 90. 
61 Ibid., 90. 
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zaman Islam. Perwujudan semacam ini mirip dengan bentuk wayang 

kulit yang sampai sekarang masih dipertahankan di Bali.62 

Masih selalu menjadi bahan perbedaan pendapat, mana yang 

lebih dulu dicipta, apakah wayang kulit atau relief candi. Apakah 

wayang kulit yang mencontoh relief atau sebaliknya. Tetapi yang jelas 

adalah bahwa pada zaman Hindu telah diletakkan dasar-dasar rupa 

wayang untuk dikembangkan pada zaman Islam. Proses pembentukan 

rupa wayang klasik dicapai pada zaman Islam sebagai karya seni 

rupa.63 

Dalam sejarah wayang dikenal pula jenis wayang beber yang 

dilihat dari teknik pembuatannya merupakan karya seni lukis. Tiap 

adegan cerita dilukiskan pada kain sebagai sarana pendalangan. Dalam 

hal ini seorang dalang tidak memainkan boneka wayang melainkan 

adegan wayang dengan membeberkan gulungan kain yang bergambar. 

Wayang beber dipandang sebagai karya seni lukis dari zaman Hindu 

yang berkembang terus pada zaman Islam. Bentuk lukisan dari tokoh-

tokoh yang berperan dalam cerita wayang tidak menunjukan banyak 

perbedaan dengan wayang purwa. Jadi, kedudukan wayang beber 

penting sebagi bentuk mula dari proses pembentukan rupa dari 

wayang purwa.64 

 

 

                                                           
62 Ibid., 91. 
63 Ibid., 92. 
64 Ibid., 92. 
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c. Wayang Pada Masa Kerajaan Islam 

Perkembangan wayang selanjutnya pada masa kerajaan Islam 

khusunya pada masa ketika Raden Patah di Demak memerintah Jawa 

pada tahun 1515 M, wayang purwa disempurnakan lebih baik lagii 

dan disebarkan ke segenap lapisan masyarakat luas sebagai bagian 

dari kepentingan penyebaran agama Islam.65 

Pada masa sebelum Islam pegelaran wayang sangat 

disakralkan sebagai upacara keagamaan untuk menghormati para 

dewa dan arwah para leluhur Kerajaan dengan penonton yang sangat 

terbatas hanya kalangan istana. Kemudian dalam perkembangan 

selanjunya cerita wayang digambarkan dalam relief-relief candi 

pemujaan dan dalam bentuk wayang beber yang terdapat dalam satu 

lembar kulit binatang yang menceritakan satu adegan cerita. Ketika 

kejayaan kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan dan digantikan 

dengan zaman Islam, para wali justru menggunakan wayang purwa 

sebagai media dakwah.66 

Kebudaaan Islam juga berperan aktif dalam usaha untuk 

melengkapi wayang dengan peralatan agar dapat dimainkan menurut 

penyelidikan berasal dari zaman Islam. Segala gerak dari tokoh 

wayang dihidupi oleh keterampilan dalang dalam menggerakkan 

tangan wayang dengan sikap tertentu. Agama Islam yang pada 

dasarnya tidak menghendaki perwujudan makhluk hidup dalam 

                                                           
65 Ardian Kresna, Semar dan Togog: Yin Yang dalam Budaya Jawa, 12. 
66 Ibid., 12. 
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bentuk nyata tidak sampai mengurangi nilai seni rupa wayang. Tidak 

sedikit peranan para pemimpin Islam dalam mengembangkan dan 

menyempurnakan seni wayang dengan menambahkan dan 

menyempurnakan bentuk rupa baru. Usaha-usaha ini menghasilkan 

beberapa jenis wayang seperti wayang krucil dan wayang klitik dan 

kemudian wayang purwa. Tubuh wayang krucil dibuat dari bahan 

kayu gepeng sedangkan tangan dari kulit yang dapat digerakkan 

seperti pada wayang kulit biasa.67 

Wayang krucil dan wayang klitik mengambil lakon dari cerita 

yang bersumber dari sejarah Majapahit dan Blambangan. Lakon 

wayang ini juga dimainkan dalam wayang gedog yang dibuat dari 

papan kayu yang diukir. Bentuk rupa dari wayang krucil dan wayang 

gedog dapat dipandang sebagai bentuk permulaan dari jenis wayang 

golek. Wayang golek benar-benar merupakan wayang jenis wayang 

boneka yang berbentuk tiga dimensi. Meskipun perwujudannya 

plastis, tetapi wajah dan raut muka tokoh wayang dengan tata 

warnanya masih mengingatkan bentuk rupa tokoh-tokoh wayang kulit. 

Apabila dilihat dari bentuk dan ciri-ciri ornamentiknya, maka wayang 

golek jelas merupakan hasil usaha pengembangan dari bentuk fisik 

wayang kulit. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kelahiran 

dari kedua jenis wayang tersebut dalam waktu yang bersamaan, 

mengingat ide dari boneka wayang nenek moyang yang tiga 

                                                           
67 Wiyoso Yudosaputro, Pengantar Seni Rupa Islam di Indonesia., 93. 
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dimensional telah dikenal sejak zaman prasejarah. Mengingat dasar 

pemikiran animistik pada zaman Hindu masih memegang peranan, 

maka tidak mustahil bahwa jenis wayang boneka ini ikut mendasari 

kelahiran wayang golek.68 

Para wali berlomba-lomba dalam kreativitas membuat cerita 

dan lakon-lakon baru yang sesuai dengan falsafah ajaran Islam, alat-

alat gamelan-gamelan baru sebagai pengiring pagelaran wayang dan 

hiasan-hiasan lainya agar pertunjukan menjadi semakin menarik 

perhatian masyarakat sehingga berangsur-angsur akan menerima 

ajaran Islam.69 

Agama Islam banyak menghapus alam pikiran lama, 

karenanya seni wayang masih dapat dipelihara terus. Dalam usaha 

mengembangkan wayang sebagai sarana dakwah dan media 

pendidikan para wali dan sultan berjasa dalam menciptakan bentuk 

wayang baru. Disamping berhasil mengembangkan bentuk rupa dari 

wayang, mereka juga mampu memberikan isi dan pesan baru dalam 

lakon wayang dengan aspek-aspek pandangan falsafah baru. Lakon 

wayang yang bersumber dari cerita Islam seperti cerita Nabi dari kitab 

ambiya dibutuhkan bentuk sumber rupa baru yang dikenal dengan 

nama wayang dobel. Demikian wayang wahana dan wayang dupara 

mengambil lakon dari cerita sejarah Demak sampai Mataram.70 

                                                           
68 Ibid., 94. 
69 Ardian Kresna, Semar dan Togog: Yin Yang dalam Budaya Jawa, 13. 
70 Ibid., 95. 
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Salah satu yang menjadi salah satu alasan Islam berhasil dalam 

membentuk rupa dan isi lakon adalah karena kedudukan wayang yang 

telah membudaya dalam masyarakat seperti yang telah diterangkan di 

depan. Meskipun Islam tidak mengakui jenis kepercayaan yang 

animistik dan bersifat Hindu/Budha, namun Islam tidak menolak 

wayang sebagai media pendidikan. Dalam hal ini para mubaligh dan 

para pemimpin masyarakat Islam, sesuai dengan kepentingan polotik 

pemerintahannya, memakai dan mengembangkan seni wayang. 

Karena seni wayang sebagai bentuk seni klasik mendapat kesempatan 

untuk berkembang terus di pusat-pusat pemerintahannya, disamping 

jenis seni klasik lainnya.71 

Hasil dari pembinaan dan menyebaran Janis seni klasik ini, 

timbullah berbagai langgam atau gaya bentuk wayang seperti pada 

jenis-jenis klasik lainya. Gaya seni wayang kulit atau wayang golek 

dari Surakarta berbeda dengan gaya dari Yogyakarta atau dari 

Cirebon. Perbedaan gaya seni ini meliputi kepandaian teknik sesuai 

dengan pengaruh tradisi seni daerah setempat. Sejalan dengan 

timbulnya berbagai gaya wayang, timbul pula jeni-jenis wayang baru 

yang mengambil lakon baru pula. Ada lakon yang bersumber pada 

cerita pokok dari wayang lama, cerita tentang agma, cerita tentang 

sejarah sampai kepada cerita tentang kehidupan binatang.72 

 

                                                           
71 Ibid., 95. 
72 Ibid., 96 
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d. Wayang Pada Masa Penjajahan 

Bangsa Belanda menjajah Indonesia pada tahun 1596-1942, 

pemerintah Belanda tidak banyak berpengaruh terhadap kepentingan 

perkembangan wayang kulit. Tetapi pemerintah Belanda melalui para 

sarjana lebih banyak mencurahkan perhatiannya terhadap bidang 

penelitian ilmiah. Walaupun pemerintah Belanda kurang 

memperhatikan pertunjukan wayang purwa, tidak berarti seni 

pertunjukan wayang purwa tidak mengalami perkembangan. 

Penyempurnaan bentuk dan cara pertunjukan wayang tetap berjalan 

dan mencapai kemajuannya. Pada tahun 1925 di Yogyakarta didirikan 

sekolah dalang “Habiranda”, sedangkan di Surakarta pada tahun 1923 

oleh pemerintah keraton Surakarta didirikan sekolah dalang Radya 

Pustaka bernama PADASUKA (Pasinaon Dalang Surakarta).73 

Pertunjukan wayang kulit pada masa ini, tidak lagi berfungsi 

sebagai upacara keagamaan. Akan tetapi lebih berbentuk kesenian 

klasik tradisional adiluhung. Teknik cara pertunjukan, peralatan serta 

wayangnya telah mengalami kemajuan. Yaitu telah ditambah dan 

diatur sehingga menjadi pertunjukan wayang purwa kulit dengan 

diiringi gamelan pelog dan slendro, dengan swarawati/waranggana. 

Pada masa penjajahan tercipta bentuk-bentuk wayang dan 

pekeliran baru, antara lain: Wayang Madya, Wayang Wong, Wayang 

Golek, Wayang Tengul, Wayang Dupara, Wayang Menak, Wayang 

                                                           
73 Sri Mulyana, Wayang: Asal-usul, Filsafat, dan Masa Depannya (Jakarta: BP. Alda, 

1975), 98. 
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Kuluk, Wayang Jawa, Wayang Kancil, dan Wayang Wahana. 

Pembaharuan mengenai bentuk maupun pakeliran baru untuk cerita-

cerita baru yang “wantah” telah dimulai kira-kira tahun 1564 wayang 

Gedok, tahun 1571 dibuat Wayang Klitik. Pada sekitar tahun 1850 

diciptakan Wayang Madya dan Wayang Gedok oleh K.G.A 

Mangkunegara IV serta kira-kita pada tahun 1920 R. Ngb. Sutarta 

Harjawahana, menciptakan wayang baru bernama Wayang Wahana 

dengan pakeliran baru selama 6 jam dan diiringi gamelan Jawa atau 

musik.74 

Pada masa ini bisa dikatakan dunia pewayangan mengalami 

kemajuan pesat baik dalam bentuk wayangnya, bentuk pekelirnya, 

susunan lakon, nilai-nilai isinya, perbendaharaan janis wayang, 

maupun dalam penggarapan bidang ilmiahnya, singga pada saat itu 

wayang kulit purwa telah mencapai titik puncaknya. 

Pada waktu ini pula fungsi wayang telah mengalami banyak 

perubahan yaitu dari upacara agama, menjadi suatu bentuk seni klasik 

tradisional yang mempunyai unsur: seni, kejiwaan, dakwah, dan (sisa) 

upacara agama/magis religius, pendidikan, sosial media, ilmu 

pengetahuan sastra-budaya, dan hiburan. 

Disamping perubahan fungsi, maka tehnik pakelir, bahasa 

perlengkapan, lakon-lakon dan wujud wayangnyapun mengalami 

                                                           
74 Ibid., 99. 
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perubahan. Jadi sejak timbulnya wayang sampai sekarang wayang 

telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu: 

1) Pada tahun ± 1500 SM. – 400 M cerita wayang berupa mitos 

Jawa-kuna, dengan bahasa pengantar Jawa-kuna. 

2) Tahun  ± 400 M – 907 M. cerita sebagian masih berupa mitos dan 

sebagian lagi sudah berupa  ephos India. 

3) Tahun ± 907 M. – 1478 M. seluruh cerita sudah berupa ephos 

India dengan bahasa pengantar “Kawi”. 

4) Tahun ± 1478 M. – 1745 M. ceritanya sudah bercampur antara 

mitos, ephos dan hikayat dengna bahsa pengnatar bahasa Jawa-

tengahan. 

5) Tahun ± 1745 M. – 1945 M. ceritanya dengan mengambil babad 

dengan bahasa pengantar Jawa-baru. 

6) Tahun 1945 sampai sekarang ceritanya berupa babad (karangan) 

dengan bahasa pengantar Jawa-Indonesia.75 

e. Wayang Pada Masa Kemerdekaan 

Pada masa awal kemerdekaan kebudayaan wayang sempat 

dikhawatirkan akan hilang dan  lenyap digantikan oleh kebudayaan 

barat. Karena pada kebanyakan khasus ketika suatu negeri dijajah oleh 

Negara lain, maka tidak menutup kemungkinan negara jajahan 

tersebut juga akan terpengaruh kebudayaannya oleh negara penjajah. 

                                                           
75 Ibid., 99-100. 
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Namun hal demikian tidak menjadi kenyataan, dan bahkan terjadi 

sebaliknya, yaitu: 

1) Pewayangan atau pendalangan kulit purwa semenjak tanggal 18 

Agustus 1945 telah cvmenjadi milik Nasional sebagai kebudayaan 

bangsa Indonesia yang berwujud Seni Klasik Tradisionil. 

2) Pewayangan kini tidak lagi hanya menjadi “garapan” dalang dan 

seniman saja, tetapi telah menjadi milik semua lapisan 

masyarakat, bahkan saat ini telah masuk dalam perguruan-

perguruan tinggi khususnya fakultas-fakultas Sastra.76 

B. Alur Cerita Seni Pewayangan Lakon “Wiratha Purwa” 

Menurut penelitian para ahli sejarah kebudayaan, budaya wayang 

merupakan budaya asli Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Keberadaan 

wayang sudah berabad-abad sebelum agama Hindu masuk ke Pulau Jawa. 

Walaupun cerita wayang yang populer di masyarakat masa kini merupakan 

adaptasi dari karya sastra India, yaitu Ramayana dan Mahabarata. Kedua 

induk cerita itu dalam pewayangan banyak mengalami pengubahan dan 

penambahan untuk menyesuaikannya dengan falsafah asli Indonesia. 

Karya sastra yang menjadi bahan cerita wayang sudah ditulis oleh 

para pujangga Indonesia, sejak abad X. Antara lain, naskah sastra Kitab 

Ramayana Kakimpoi berbahasa Jawa Kuna ditulis pada masa pemerintahan 

raja Dyah Balitung (989-910), yang merupakan gubahan dari Kitab 

Ramayana karangan pujangga India, Walmiki. Selanjutnya, para pujangga 

                                                           
76 Ibid., 152. 
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Jawa tidak lagi hanya menerjemahkan Ramayana dan Mahabarata ke bahasa 

Jawa Kuna, tetapi menggubahnya dan menceritakan kembali dengan 

memasukkan falsafah Jawa kedalamnya. Contohnya, karya Empu Kanwa 

Arjunawiwaha Kakimpoi, yang merupakan gubahan yang berinduk pada 

Kitab Mahabarata. Gubahan lain yang lebih nyata bedanya derigan cerita asli 

versi India, adalah Baratayuda Kakimpoi karya Empu Sedah dan Empu 

Panuluh. Karya agung ini dikerjakan pada masa pemerintahan Prabu 

Jayabaya, raja Kediri (1130 - 1160).  

Dan selanjutnya, mulai dikenal pula adanya cerita wayang pakem. 

yang sesuai standar cerita, dan cerita wayang carangan yang diluar garis 

standar. Selain itu masih ada lagi yang disebut lakon sempalan, yang sudah 

terlalu jauh keluar dari cerita pakem. 

Di India sendiri terdapat dua versi cerita utama dalam bahasa 

Sansekerta. Pertama versi utara dan ynag kedua versi selatan. Versi utaralah 

ynag dianggap leih dekat dengan versi yang aslinya. Dan semua cerita 

Mahabharata bersumber pada karya Empu Wiyasa. Namun kisah 

Mahabharata sendiri pada dasarnya bukan sepenuhnya dibuat oleh Wiyasa. Ia 

mengumpulkan cerita itu sehingga dapat disampaikan kepada generasi di 

bawahnya secara lebih sistematis. Misalnya seperti yang dirilis pada dekade 

1950-an yang ditulis Rajagopalchari untuk generasi muda India. 

Karena terdapat beberapa versi cerita yang berbeda-beda, namun 

semua cerita tersebut secara garis besar tetap berpegang pada cerita baku, 

yaitu cerita asli dari kitab Mahabarata. Baik versi Jawa maupun dalam versi 
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India tetap memiliki kesamaan dalam alur ceritanya. Tetapi juga memiliki 

perbedaan yang menonjol di kedua versi tersebut karena memang dalam versi 

Jawa cerita sudah digubah sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Jawa 

pada saat itu. 

Karena terdapat beberapa versi cerita yang beragam, penulis memilih 

untuk mengambil cerita dengan versi India yang ditulis oleh C. 

Rajagopalachari, yaitu sebagai berikut: 

1. Penyamaran 

Resi Dhaumya menenangkan Yudistira ketika dia dan Pandawa 

hendak berpamitan kepada para Bhahmana yang tinggal bersama para 

Pandawa selama masa pengasingan. Dia menuturkan mengenai 

perjuangan para raja-raja yang menyelamatkan kerajaannya dengan cara 

penyamaran terlebih dahulu sebelum menghancurkan musuh-musuhnya 

dan memenagkan kemakmuran. 

Selanjutnya para Pandawa berdiskusi untuk menentukan negeri 

yang cocok untuk dijadikan tempat penyamaran. Arjuna memberikan 

saran untuk melakukan penyamaran di negeri Masya, dikarenakaan 

Matsya adalah negeri yang makmur dan indah. Raja Matsya adalah raja 

ynag berpendirian kuat, bersimpati pada Pandawa dan tidak bisa ditakut-

takuti oleh Duryudana. Dan merekapun setuju untuk melakukan 

penyamaran di negeri Matsya. 

Yuditira menyamar menjadi pelayan pribadi Raja Wirata. 

Menjadi sayasin (orang yang telah memutuskan meninggalkan dunia dan 
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segala isinya) dan menghiburnya dengan membacakan ramalan, 

pengetahuan ilmu perbintangan, membicarakan wasiat, membecakan 

tafsir weda dan wedanga, atau sekedar menemainya bermain dadu. 

Yudistira menggunakan nama samaran Kanka. 

Bima menyamar sebagai juru masak istana dan pegulat yan akan 

memenagkan pertandinagan adu kekuatan, dan menggunakan nama 

samaran Vilala. Arjuna menyamar sebagai wandu dan menjadi guru 

menari dan menyanyi di istana keputren raja, menggunakan nama 

samaran Brihanala. Nakula akan menyamar sebagai perawat kuda-kuda 

raja, menggunakan nama Darmaggrati. Sedangakan Sadewa 

akanmenyamar sebagai pengembala sapi-sapi raja dan akan menyamar 

dengan menggunkaan Tantripala. Dan Drupado yang menyertai 

perjalanan mereka menyamar sebagai pelayan pribadi Ratu, dan 

menggunakan nama Sairandhi.  

2. Ujian Keluhuran Budi 

Pagi itu para Pandawa telah ersiap untuk melakukan penyamaran 

dan datang ke negeri Matsya untuk menemui sang Raja dan meminta 

pekerjaan. Awalnya Raja Wirata enggan untuk memberikan pekerjaan 

karena merasa bahwa mereka lebih pantas untuk memerintah dari pada 

diperintah, namun mereka terus saja mendesaknya akhirnya Wirata 

memberikan pekerjaan sesuai yang mereka minta. 

Kicaka, saudara Sudesha adalah panglima tertinggi bala pasukan 

Wirata. Keamana dan pertahanan Kerajaan Matsya ada di tangannya. 
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Saat Padawa masuk kerajaan Kicaka tidak sedang berada di Kerajaan 

Matsya dan ketika kembali dari berperang Kicaka bertemu dengan 

Sairandi dan terpesona akan kecantikan yang dimiliki oleh Sairandhi. 

Untuk menghindari Kicaka, Drupadi mengatakan kepada Sudesha 

bahwa ia sudah bersuami dan suaminya adalah raksasa yang akan 

membunuh secara misterius siapa saja ynag mengganggunya. Tetapi 

Kiacaka bukanlan seseorang yang mudah untuk ditakuti dan tetap saja 

merayu Drupadhi. Hingga suatu ketika ia tidak tahan lagi 

danmengadukan semuanya kepada Sudhesa dan meminta perlindungan 

dari Ratu Wirata tersebut. 

Tentu saja Kicaka memiliki pengaruh yang besar terhadap 

Sudhesa, tanpa malu ia katakan hasratnya kepada Sudesha untuk 

memiliki Sairandhi. Semuala Sudesha menasehati saudaranya agar tidak 

menuruti perasasaannya, namun dia tidak mau mendengarkannya. 

Akhirnya Sudesha menyerah, dan mereka menyusun renana untuk 

menjebak Drupadi. 

Suatu malam Kicaka mengadakan pesta dikediamannya, dan 

Sudesha menyuruh Drupadi unutk mengantarkan kendi emas berisi 

anggur ke kediaman Kicaka. Drupadi berusaha untuk menolaknya, 

namun Sudesha tetap memaksanya dan akhirnya Drupadi memilih untuk 

menuruti perintah Sudesha. 

Apa yang dikhawatirkan Drupadi benar-benar terjadi. Ketika 

sampai di kediaman Kicaka, panglima kerajaan yang tengah mabuk itu 
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menggoda Drupadi dan menjanjikan berbagai macam hadiah. Drupadi 

yang terus-terusan menolak rayuan Kicaka membuat panglima kerajaan 

itu geram dan berusa menangkap lengan Drupadi ketika ia meletakkan 

kendi emas ynag dia bawa. 

Drupadi menolak dengan cepat dan segera melarikan diri. Kicaka 

mengejarnya. Sambil berseru ketakutan Drupadi berlari ke bailarung 

istana. Di depan banyak orang Kicaka yang tengah mauk 

mempermalukan Drupadi dengan berkata kotor.. tetapitidak seorangpun 

yang berani untuk menolongnya sebab takut pada Kicaka. 

Drupadi sangat sedih dan marah telah dierlakukan seperti itu, 

amarahnya membuatnya lupa akan bahaya yang mungkin saja dapat 

menyebabnya penyamarannya dan para Panda di kerajan Wirata. Malam 

itu juga Drupadi pergi kepada Bima. Setelah menceritakan semuanya, dia 

meminta supaya Bima melindunginya dan membalaskan rasa sakit 

hatinya kepada Kicaka. 

Mendengar cerita Drupadi seketika Bima menjadimarah dan 

hendak langsung membalaskan atas perbuatan Kicaka pada Drupadi. 

Tetapi Drupadi mengingatkan Bima agartidak bertindak gegabah, 

akhirnya mereka menyusun rencana untuk menghabisi Kicaka. Akhirnya 

mereka memutuskan untuk memancig Kicaka keluar sendirian. Bima 

akan menunggu di tempat gelap, dekat sanggar tari. Ia akan menyamar 

sebagai Drupadi. 
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Keesokkan paginya, Kicaka merayu Drupadi kembali. Namun 

kali ini Drupadi berpura-pura menerima rayuan tersebut. Dan meminta 

Kiaca untuk menemuinya sendirian disanggar tari malam ini. Ajakan 

tersebut membuat Kiacaka senang bukan kepalang dan segera 

menyanggupinya. 

Malamnya Kicaka bersiap-siap dengan memakai akian terbaiknya 

dan memakai wewangian, dan menuju ke Sanggar sesuai permintaan 

Drupadi. Di dalam sanggar tari telah menunggu Bima dalam kegelapan. 

Setelah Kicaka masuk ruangan maka perkelahian anata Kiacaka dan 

Biam tidak dapat dihindari. Dan apa akhirnya Bima berhasil membunuh 

Kicaka. 

3. Membela Kedaulatan Matsya 

Kematian Kiacaka membuat takut rakyat Matsya kepada Drupadi. 

Mereka beranggappan bahwa keberadaan Drupadi di kerajaan Matsya 

akan mengancam kedamaian rakyat. Karena hal tersebut rakyat 

mengahadap ratu Sudesha dan memohon untuk mengusir Drupadi dari 

kerajaan Matsya. 

Masa penyamaran tinggal satu bulan lagi. Drupadi memohon 

untuk diizinkan tinggal di kerajaan Matsya satu bulan lagi. Dalam waktu 

satu bulan suaminya akanmenyelesaikan tugasnya dan akan menjemput 

Drupadi. Jika Drupadi diusir, mungkin saja mereka akan mengamuk dan 

mengobrak-abrik Matsya. Mendengar penuturan Drupadi Sudesha 

akhirnya mengizinkan Drupadi untuk tinggal selama satu bulan lagi. 
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Di kerajaan Astina saat ini tengah berkumpul para punggawa 

kerajaan Astina. Sejak awal tahun ketiga belas Duryudana telah 

menyebar mata-mata kemana-mana untuk mencari keberadaan para 

Pandawa. Setelah berbulan-bulan para mata-mata itu disebar, tapi ketika 

kembali mereka hanya mengabarkan berita menganai kegagalan mereka 

dalam mencari keberadaan Pandawa. 

Suatu hari, terdengarlah kabar mengenai kematian Kicaka, 

Panglima tempur dari kerajaan Matsya. Pada saat itu kemampuan Kicaka 

seimbang dengan kemampuan Bima. Dan salah satu dari merekalah ynag 

menyebabkan kematian bagi satu yang lain.maka mereka curiga bahwa 

yang membunuh Kiacaka adalah Bima. Duryudana mencurigai bahwa 

wanita yang menyebabkan kematian Kiacakka tersebut adalah Drupadi. 

Duryudana mengungkapkan kecurigaaannya tersebut dalam pertemuan 

para raja sahabat Kurawa. 

Duryudana menuturkan kecurigaannya bahwa Pandawa selama 

ini berada di Wirata. Dan kerajaan Wirata menolka menjalin shabat 

dengan kerajaan Astina. Dan mereka merencanakan akan melakukan 

penyerangan dan merebut ternak mereka. Susarma, Raja Triharga 

mendukung usulan Duryudana karena memiliki maslah pribadi dengan 

raja Wirata. 

Karena dirasa mendapat dukungan dari Susarma, makapada 

pertemuan kali ini diputuskan bahwa Susarma akan menyerang Wirata 

dari sisi selatan dan Kurawa akan menyerang dari sisi utara.  
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Pada waktu yang telah ditentukn akhirnya penyerangan tersebut 

benar-benar terjadi, dan Wirata dibuat kebingungan dengan serangan 

mendakak tersebut. Raja Wirata merasa kebingungan karena Kicaka 

sudah tiada. Hingga kanka memberikan usulan untuk memberikan 

perintah kepada Wilala, juru masak istana, Dharmagranti, si tukang kuda, 

dan Tantripala, si gembala sapi untuk membantu menghalau musuh. 

Kudengar mereka pernah menjadi kesatria perang, sudilah tuan untuk 

memberi mereka kuda dan senjata yang pantas. 

Wirata menyetujui usulan tersebut. Para Pandawa, kecuali Arjuna 

bergabung dengan pasukan Wirata untuk bertempu melawan pasukan 

Susarma. Makaterjadilah pertempuran yang hebat. Korban berjatuahn 

dari kedua belah pihak. Susarma menyerang dan mengepung Wirata. 

Wirata dipaksa meninggalkan kereta kuda dan akhirnya tertangkap 

musuh. Karena raja mereka ditahan akhirnya membuat pasukan Wirata 

menjadi takut dan kocar-kacir. 

Yudhistira segera memerintahkan Bima untuk 

membebaskanWirata dan menggalanag kembali pasukan Wirata. 

Mendegar hal tersebut seketika bersiap untuk mencabut sebatang pohon 

besar untuk dijadikan senjata. Tapi Yudhistira segera melarangnya 

karena dikhawatirkan akan dapat membongkar penyamaran meraka. 

Mematuhi peritah kakaknya, akhirnya Bima segera naik kereta 

kudanya dan berhasil melepaskan Wirata dan menawan usarma. Seperti 

angin segar pasukan Wirata yang semula kacau balau kembali menyusun 
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formasi dan mengalahkan pasukan Susarma. Mendengar kabar 

kemenangantersebut, rakyat Matsya bersuka ria dan segera menghias 

kota untuk menyambut kemenagan raja mereka. 

Ketika penduduk kota tengan sibuk mempersiapkan pesta 

penyambutan atas kemenangan raja Wiarata, terdengar kabar bahawa 

Duryudana menyerang bersama pasukannya dari arah utara. Mereka 

menyerang dan merampas ternak di perbatasan. Kepala penggembala 

melarikan diri ke ibu kota dan meminta pertolongan kepada Pageran 

Utara. 

Darah muda pangeran Utara mendidih mendengar hal tersebut, 

dan ditemani Arjuna sebgai sains ketera atas usulan Drupadi. Akhirnya 

mereka berdua berangkat ke medan peperangan. 

4. Pangran Uttara 

Uttara, putra Wirata, meningglakan ibu kota dengan semangat 

yang meletup-letup. Ia perintahkan sains ketera, Brihanala untuk memacu 

kereta ke arah ala tentara Kurawa secepat-cepatnya. Mereka tidak 

membuang waktu, dan memacu kereta dengan secapat mungkin. Jauh di 

cakrawala tampak pasukan Kurawa seperti garis memanjang ynag 

berkilat-kilat, tertutup kabut debu ynagmengpul di angkasa. 

Ketika semakin mendekat Uttara bisa melihat sejumlah besar 

pasukan Kurawa ynag dipimpim oleh Bhisma, Durna, Kripa, Duryudana, 

dan Karna. Melihat itu, kobaran semangat nyali Uttara melemah selama 

dalam perjalanan menjadi benar-benar padam. Ia menutupi matanya 
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dengan kedua tangannya dan berkata bahwa dia tidak akan bisa menang 

melawan sedemikian banyak pasukan ynga bersenjatakan lengkap dan 

dipimpin oleh kesatria-kesatria masyhur, dan meminta Brihanala untuk 

berbelok arah untuk kembali pulang. 

Brihanala berusaha untuk menangkan Pangeran Uttara, dengan 

mengatakan bahwa kita sudah berangkat dengan semangat yang 

menggebu-gebu dan Pangeran telah berjanji akan membawa kembali 

ternak-ternak yang dicuri oleh Kurawa. Tetapi Pangeran Uttara ynag 

telah terlanjur ketakutan ketika melihat jumlah musuh yang akan 

dihadapinya tidak sebanding dengan pasukan ynag dia pimpin, dan hal 

ini membutanya ketakutan dan membuang senjata-senjatanya dan 

melumpat turun dari kereta. Dan berlari sekencang-kencangnya menuju 

ibu kota. 

Brihanal mengejar Pangeran yang lari tunggang langgang 

tersebut. Ia berseru agar pangeran berhenti dan bersikap kesatria. 

Pangeran itu berlari ke sana ke mari untuk menghindari Brihanala. Bala 

tentara Kurawa yang melihat adegan tersebut pasti akan menertawakan 

mereka. 

Durna tampak bingung yang melihat Brihanala, meskipun 

berpakaian tidak wajar namun ia mengingatkannya dengan sosok Arjuna. 

Durna mengatakan kecurigaannya tersebut kepada Karna. Karna 

mengatakan bahwa tidak mungkin itu Arjuna dan apabila itu memang 

Arjuna apa yang akan dilakukan sendirian untuk melawan tentara 
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Kurawa? Pangeran itu membawa salah satu pelayan istana untuk 

mendampinginya sebagai sains. 

Brihanala ingin membebaskan Uttara dari ketakutannya sendiri. 

Ia tidak ingin melepaskan pangeran itu, dan memaksanya untuk naik 

kembali ke atas kereta. Lalu Arjuna menenangkan Uttara dengan 

mengatakan bahwa ia akan mengahadapi Kurawa dan meminta agar 

memegang tali kekang dan selebihnya untuk menyerahkan kepada 

Brihanala. Dan menyuruhnya untuk peryaca sepenuhnya kepada 

Brihanala dan menjelaskan bahwa tidak ada gunanya lari dari medan 

peperangan. Kita akan mengusir musuh-musuh itu dan merebut kembali 

ternak yang mereka rampas. Dimintanya pangeran itu menghela kerata 

kuda ke seberang pohon besar di dekat kuburan. 

Durna yang memperhatikan dengan seksama tahu bahwa sains 

kereta yang berpakaian perempuan itu adalah Arjuna. Ia katakan 

kecurigaannya tersebut kepada Bhisma. Duryudana menoleh kepada 

Karna dan mengatakan jika memang itu adalah Arjuna, itu justru 

menguntungkan pihak Kurawa sebab dengan munculnya Arjuna hal itu 

dapat membongkar penyamaran Pandawa dan kita dapat mengirim 

kembali pada hukuman pengasingan di hutan selama dua belas tahun 

lagi. 

Segera setelah mereka tiba di pohon besar yang ditunjuk, 

Brihanala menyuruh pangeran itu segera turun, memanjat, dan 

menurunkan kantong kulit besar berisi senjata yang disembunyikan di 
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pohon itu. Namun pangeran itu justru mengiba dan ketakutan dengan 

mengatakan bahwa kantong yang tergantung di pohon itu adalah mayat 

seorang pemburu tua, dan pangeran tersebut tidak berani untuk 

menyentuh mayat tersebut. 

Arjuna menjelaskan bahwa kantog besar tersebut tidak berisi 

mayat melainkan berisi senjata sakti para Pandawa. Tahu bahwa ia 

tidakmungkin menolak perintah Arjuna, pangeran itu segera memanjat 

pohon. Dengan perasaan ngeri akhirnya dia menurunkan kantong 

tersebut, alangkah kagetnya ketika kantong tersebut dibukanya dan berisi 

senjata para Pandawa. 

Pangeran Uttara terpesona ketka melihat senjata yang ada 

didepannya. Arjuna menjelaskan secara singkat bagaiaman para Pandawa 

bisa sampai ke kerajaan Wirata dan menjelaskan siapa dirinya 

sebenarnya. Lalu menyakinkan pangeran itu bahwa iaakanmngalahkan 

musuh walaupun dipimpin oleh para punggawa kerajaan Astina. 

Uttara segera mengatupkan tangannya, memberikan hormat. Di 

kereta ynag dikemudikan oleh Pangeran Uttara, Arjuna bercerita 

mengenai kisah-kisah kepahlawanan untuk membangkitkan keberanian 

Uttara. Ketika sudah mendekati pertahanan pasukan Kurawa, Arjuna 

meminta untuk berhenti. Lalu turun dari kereta lalu bersila dan berdo’a. 

Kemudia menanggalkan perhiasan-perhiasan wanitanya dan mengenakan 

sarung tangan kulit. 
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Arjuna mengangkat busur Gandewa ynag masyhur itu dan mnarik 

busurnya. Dan meluncurlah anak panah tersebut membelah angkasa, 

dengan bunyi berdesing-desing ke segala penjuru. Mendengar bunyi 

tersebut tetua Kurawa berkata satu sama lain bahwa itu bunyi Gandewa. 

Arjuna berdiri gagah di atas kereta dan meniup terompet kerang 

Dewadatta, dan membuat bala tentara Kurawa ketakutan dan berseru 

“Para Pandawa menyerang!” 

5. Pemenuhan Janji 

Kereta Arjuna berderap kencang, seperti mengguncang bumi, hati 

para Kurawa bergetar ketika mendengar desing Gandewa. Durna 

mencemaskan pasukan Kurawa yang mulai panik karena mendengar 

desing senjata milik Arjuna. 

Para pemimpin Kurawa mulai bertengkat satu sama lain, saling 

caci dan memaki. Melihat hal tersebut membuat Bhisma merasa sedih 

dan memberikan nasihat agar berhenti untuk saling mencaci dan agar 

fokus pada apa yang tengah saat ini dihadapi. Mereka tengahberada di 

medan peperangan ynag sesungguhnya dan tidaklah baik jika sesama satu 

kub justru saling bertengkar, sebaiknya agar mereka lebih fokus untuk 

bersama-sama menghadapi Arjuna. 

Demikianlah nasihat Bhisma, semua terdiam dan melupakan 

amarah mereka. Lalu Bhisma menjelaskan kepada Duryudana bahwa 

masa pembuangan selama tiga belas tahun sudah beakhir kemarin. 
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Pikirkan baik-baik sebelum memutuskan unutk tetap berperang. Jika 

ingin berdamai dengan Pandwa maka sekaranglah saat yang tepat. 

Duryudana menjawab dengan mengtakan bahwa dia tak akan 

berdamaian dengan Pandwaa dan tidak sudi unutk menyerahkan satu 

desa sekalipun kepada Pandawa dan memilih untuk berperang. 

Durna menyarankan agar Duryudana kembali ke 

Hastinapurabersama seperempat bala tentara, separo bala tentara ang ada 

akan menggiring ternak dan barang rampasan. Jika kita kembali tana 

pmembawa ternak rampasan ini sama saj akita mnerima keklahan. Dan 

bala tentara yang tersisa akan bersama-sama kami berlima, Bhisma, 

Kripa, Karna, Aswatama, dan aku sendiri untuk menghadapi Arjuna. 

Kemudian, pasukan diatur sesuai dengan pembagian tersebut, 

Arjuna megamati pasukan Kurawa dan tidak menemukan 

Duryudana, danmengira ahwa yang dicarinya tengah menggiring ternak 

ke Hastinapura. Kemudia dia mengejar dan merebut kembali ternak ynag 

telah dirampas oleh pasukan Kurawa. 

Arjuna memberkan penghormatan sepantaskanya kepada guru 

dan kakeknya, dengan menarik busur Gandewa dan mengarahkan anak 

panahnya ke dekat kaki mereka. Setelah itu, dia segera mengejar 

Duryudana. Arjuna mengejar pasukan yang menggiring rampasan ternak, 

dan membuat pasukan tersebut menjadi kocar-kacir dan Arjuna 

mneyuruh para gembala untuk mengambil ternak mereka. Kemudian 

Arjuna mengejar Duryudana. 
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Melihat hal tersebut Bhisma dan pasukan Kurawa segera 

melindungi Duryudana dan mengepung Arjuna. Tahu dirinya dikepung, 

Arjuna memutuskan untuk menggempur pemimpin pasukan Kurawa satu 

persatu. Arjuna memenangkan pertarungan satu lawan satu tersebut dan 

membuat pasukan Kurawa mundur. Meskipun Bhisma kembali 

mengumpulkan mereka dan memerintahkan untuk menyerang balik 

dibawah pimpinan Bhisma, Durna dan yang lainnya semangat perag 

merek asudah luntur. Akhirnya mereka kembali meninggalkan medan 

laga ketika peperangan sengit antara Bhisma dan Arjuna. 

Dengan demikian upaya menghadang laju Arjuna ynag mengejar 

Duyudana gagal, dan Arjuna berhasil mendekati Duryudana dan 

memaksa Duryudana lari meninggalkan medan laga. Tetapi dia lari tidak 

jauh dan kembeli setelah diejek pengecut oleh Arjuna. Bhisma dan ynag 

lain segera melindungi Duryudana. Arjuna terus menyerang dan akhirnya 

ia menggunkaan senjata pemius. Karena senjat sakti tersebut mereka 

semua jatuh tidak sadarkan diri. Ketika mereka tidak sadarkan diri, 

Arjuan melucuti jubah mereka. Pelucutan jubah ini merupakan tanda 

kemenangan pada zaman itu. 

Arjuan berhasil merebut kembali ternak-ternak yang dirampas 

oleh Kurawa. Dan musuh berhasil diusir. Arjuan menyuruh agar 

Pangeran Uttara kembali ke kerajaan Matsya dan mengabarkan berita 

kemenangan ini. Dalam perjalanan pulang, Arjuna menyimpan kembali 

senjata-senjatanya dan mengenakan kembali pakaiannya sebagai 
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Brihannala. Kemudia ia mengirim utusan untuk menyampaikan kabar 

kemenangan Uttara yang gilag geilang ke ibu kota. 

6. Impian Semu Wirata 

Setelah mengalahkan Susarma, Raja Triharga, Wirata kembali ke 

ibukota Matsya. Rakyat mengelu-elukannya tetapi ketika ia sampai di 

istana, ia tidak menemukan Uttara. Para putri di istana mengatakan 

bahwa Uttara pergi ke utara unutk menggempur pasukan Kurawa. 

Mereka sangat yakin pangeran itu bisa memenangkan pertempuran. 

Mendengar itu hati Wirata langsung kecut. Ia tahu apa yang dilakukan 

putranya tersebut adalah mustahil. 

Kemudia dia menyuruh menterinya untuk menyiapkan pasukan 

yang paling kuat untuk menyelamatkan Uttara jika masih hidup dan 

membawanya kembali ke ibu kota. Yudhistira, yang menyamar sebagai 

sayasin, Kanka, berusaha menghibur Wirata. Dengan mnegtakan bahwa 

Pangeran maju ke medan peperangan dengan Brihanala sebagai sains dan 

akan dipastikan akan memenangkan pertempuran, dan kabar akan 

kekalahan Susarma pasti sudah sampai ke sana. Kurawa pasti gentar dan 

memilih untuk mundur. 

Sementara itu, utusan yang diutus Arjuna dari medan peperangan 

tiba, dan mengabarkan berita kemenangan pangeran atas Kurawa dan 

berhasil merebut kembali harta benda yang dirampas. Wirata tidak 

percaya, dan Yudistira tersenyum dan meyakinkannya. Semua itu pada 

awlanya namapak mustahil di telinga Wirata tetapi dia terlalu bahagia 
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untuk membantah. Dan memrintahkan unutk mengadakan pesta 

penyambutan yang meriah atas kemenangan utranya. 

Ketika Raja tengah beristirahat di beranda rumah dia 

memmanggil sairandri untuk menyiapkan permaian dadu dan mengajak 

Yudistira untuk bermaian dadu bersamanya. Sambil bermaian mereka 

berbicara. Raja amat bangga dengan kemenangan putranya. Dan 

ditanggapi Yudistira dengan keberuntungan pangeran Uttara yang 

didampingi sains kereta Brihannala ynag tangkas dan tahu bagaimana 

mengemudikan kereta. 

Wirata merasa jengkel mendengar Yudistira mengagungkan 

Brihannala, dan terkesan kemenangan putranya berkat ketangkasan sang 

sains kereta. Raja semakin jengkel ketika Kangka tetap pada 

pendapatnya. Raja tidak bisa menahan lagi kejengkelannya, dan dengan 

marahnya dia melemparkan dadu kewajah Kangka. Lalu dengan keras 

dia menampar wajah Kkangka dengan keras hingga pipinya terluka dan 

berdarah. 

Sairandri yang kebetulan berada di dekat mereka melihat darah di 

pipi Yudistira, dengan cepat ia menyeka wajah Yudistira dengan ujung 

pakaiannya, darah ynag menetesditampung dalam cawan emas. 

Melihat semua itu semakin membuah Raja marah. Dan 

mempertanyakan apa ynag tengah dilakukan oleh Sairandri. Dan dijawab 

oleh Sairandri bahwa darah dari seorang sanyasin tidak boleh menetes di 

bumi, jika sampai metes di bumi maka hujan tidak akan turun selama 
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beberapa tahun dan tanah akan retak kekeringan, dan rakyat 

akankelaparan. Karena itulah aku tampung darahnya ke dalam cawan. 

Aku khawator paduka belum mengenal kebesaran Kangka. 

Sementara itu, penjaga gerbang mengumumkan kedatanga 

Pangeran Uttara dan Brihannala. Yudstira menyuruh Pangeran Uttara 

masuk dan menyuruh Brihannala untuk menunggu di luar. Dia berkata 

demikian dikarenakan menghindari malapetaka, sebab Arjuna tidak akan 

diam saja melihat Yudistira yang terluka. 

Pangeran Uttara masuk dan meghaturkan sembah kepada ayahnya 

dan ketika dia menghadap dan menghaturkan sembah kepada Yuditira, 

dia keget melihat darah di wajahnya, saat itu dia sudah tahu bahawa 

Kangka adalah Yudistira. Lalu Uttara menanyakan perihal darah yang 

ada diwajah Yudistira. 

Lalu Wirata menjelaskan mengenai perihal yang telah terjadi. 

Setelah mendengar penjelasan ayahnya Uttara merasa takut dan 

memohon agar ayahnya berlutut dan meminta maaf kepada Yudistira 

agar tidak ada bala yang akan terjadi dikemudia hari. Raja Wirata 

terheran-heran dengan sikap putranya dan menanyai bagaimana cara 

Uttara dalam menghadapi musuh. 

Sambil menundukan kepala, Uttara mengatakan bahwa bukan dia 

yang mengalahkan musuh, akan tetapi semua itu dilakukanoleh putra 

dewa ynag sangat sakti. Lalu Wirata menyakan keberadaan putra dewa 

tersebut untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan pangeran 
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Uttara dan akan diberikan Uttari, putrinya agar dipersunting. Dan Uttara 

menjelaskan bahwa dia telah pergi danmungkin akan kembali besok atau 

lusa. Memang benar bahwa Arjuna adalah putra dewa dan sekarang dia 

pergi untuk sememtara dan menjadi Brihannala. 

Di Bailarung istana, semua pemuka rakyat Matsya berpesta untuk 

merayakan kemenangan raja dan pangeran. Kangka, Walala, Brihanala, 

Tantripala, dan Dharmagranti yang ikut berperan dalam kemanangan itu 

juga hadir dan membuat terkejut para hadirin dengan duduk di antara 

pangeran, tanpa diusir. 

Ketika masuk Bailarung, Wirata melihat Kangka dan yang 

lainnya yang duduk bersama pangeran dan tamu agung. Raja tidak bisa 

menahan amarahnya dan dengan kata-kata yang kasar dia melampiaskan 

amarahnya. Karena sikap Wirata ynag telah keterlaluan akhirnya para 

Pandawa mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya.para tamu 

bersorak-sorak menyambut pengakuan mereka. 

Wirata sendiri sama sekalitidak menyangaka orang-orang yang 

selama ini melayaninya adalah Pandawa. Wirata segera memeluk dan 

mengucakan terima kasih. Ia menyerahkan Negeri Matsya kepada 

Pandawa yang tentu saja ditolak oleh Pandawa. Wirata juga mendesak 

agar Arjuna bersedia meminang putrinya Uttari. Dan mengatakan bahwa 

dia sudah menganggap Uttari seperti putrinya sendiri, maka dari itu dia 

akan menikahkan Uttari denagn putranya Abimanyu. 
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C. Tokoh Wayang Pandawa Dalam Lokon Pewayangan “Wiratha Purwa” 

1. Yudistira 

Puntadewa merupakan anak tertua dari Pandhu Dewanata dengan 

Dewi Khunthi Talibrata. Namun sejatinya merupakan anak atau titisan 

bathara Darma. Dalam cerita dikisahkan, ketika Prabu Pandhu Dewanata 

tengah menjalani brahmacarya di hutan bersama dengan kedua istrinya 

yakni Dewi Khunti Talibrata dan Dewi Madrim, ia bersedih hati karena 

mendambakan seorang anak yang nantinya bisa menjadi penerus tahta 

kerajaan Ngastina bila ia telah wafat. Namun, setiap kali ia ingat akan 

kutukan yang telah dilayangkan resi Kimindana kepada dirinya, harapan 

tersebut seakan pupus sudah.77 

Dewi Kunthi sebagai seorang istri yang setia dan berbakti kepada 

suami jelas ikut merasakan kesedihannya yang tengah dialami sang 

suami. Dewi kunti pun berusaha untuk mencari jalan keluar atas masalah 

yang mereka hadapi, agar memilikiketurunan tanpa melakukan hubungan 

badan dengan sang suami. Akhirnya ia teringat dengan ajian 

Adhityaherdaya yang memiliki kekuatan untuk mendatangkan dewa-

dewa agar mengabulkan segala bentuk permintaannya. Dewi Khunti pun 

menyampaikan kabar gembira ini kepada suaminya dan disambut dengan 

penuh kesyukuran oleh Pandhu. 

Pandhu kemudia menyuruh Dewi Khunti untuk menggunakan 

ajian tersebut untuk memanggil Bathara Durma. Setalah sang Bathara 

                                                           
77 Muhammad Zairul Haq, Tasawuf Pandawa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 77-78. 
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hadir, selanjunya Dewi Kunthi meminta agar sang Bathara memberinya 

seoarang putra yang penyabar, nrima ing pandum (qonaah), tidak pernah 

marah, tidak suka berdusta, bijaksana, berbakti, taqwa dan jujur. Pada 

akhirnya atas kuasa Tuhan Dewi Kunthi mempunyai seorang putra 

bernama Puntadewa.  

Nama lain dari Puntadewa dalah Dharmaputra (dinamakan 

demikian karena sejatinya dia merupakan putra bathara Darma), 

Dharmaraja (artinya raja Dharma, dinamakan demikian karena sebab 

konon Puntadewa selalu menegakkan Dharma sepanjang hidupnya), 

samiaja (dinamakan demikian karena selalu menghormati orang lain 

seperti menghormati dirinya sendiri), Ajathasatru (yang tidak memiliki 

musuh), Dharmakusuma, Tandha Dwijakangka (nama samara yang 

digunakan ketika menyamar sebagai menteri di kerajaan Wiratha), 

Partha (putra Prita atau Kunti), Kurumukhya (pemuka bangsa Kuru), 

Gunatalikra, Kurunandana (kesayangan dinasti Kuru), Kurupati (raja 

dinasti Kuru), dan Yudhistira (dinamakan demikian karena pernah 

mengalahkan jin bernama Yudistira).78 

Puntadewa memiliki tiga senjata andalan. Pertama, Jamus 

Kalimasada. Kedua, payung Tunggulnada. Ketiga¸ Robyongmutakawaih. 

Dijelaskan dalam banyak pendapat bahwa yang dimaksud dengan senjata 

anadalan Jamus Kalimasada adalah dua kalimat syahadat, yang mana 

                                                           
78 Ibid., 78-79. 
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apabila terlepas atau direbut oleh musuh akan menyebabkan hancurnya 

kerajaan Ngastina dan melemahnya Pandawa. 

Dalam pewayangan, tokoh Puntadewa digembarkan sebagai 

sosok seorang kesatria berbudi bawalesana dan berdarah putih. 

Sebenarnya telah sejak lama Yudistira dipersiapkan oleh ayahnya, 

Pandhu Dewanata, untuk menjadi penguasa Ngastina. Hal itu terbukti 

ketika telah beranjak dewasa, Puntadewa dikenal sebagai ahli tata Negara 

dan ahli siasat yang ulung. 

2. Werkudara 

Dalam dunia pewayangan tokoh Bima sering menjadi sampel 

utama dalang ketika hendak menjabarkan dan mengajarkan tentang 

“ngudi ngelmu kasampurnan”  sebab Bima (Werkkudara) merupakan 

sosok satria pinandhita sinisihan wahyu yaitu tepi pemimpin yang 

memiliki jiwa religious kuat. Pemimpin ini ditunggu-tunggu untuk 

membawa kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Bima mampu 

beradaptasi dan bersiap siaga dalam segala situasi dan kondisi. Karena 

dikatakan bahwa sifat-sifat Bima (Werkudara) adalah yen kaku kena 

kanggo teken, yen lemen kena kanggo dadhung.79 Dalam pewayangan 

dikatakan bahwa Werkudara adalah anak kedua dari pasangan Dewi 

Kunti Talibrata dan Pandhu Dewanata. Namun, sesungguhnya ia 

merupakan titisan dari Bathara Bayu. Batara Bayu dikenal sebagai 

seorang dewa yang meliki kesentausaan jiwa dan raga.  

                                                           
79 Ibid., 95-96. 
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Werkudara memiliki kesaktian unutuk menundukkan angin. 

Kekuatan ini dimilikinya karena werkudara merupakan titisan dari 

Bathara Bayu, sang penguasa Angin. Werkudara memilki saudara 

tunggal Bayu yaitu, Anoman, Gunung Maenaka, Garuda Mahambira, 

Garuda Mahambira, Ular Naga Kuwara, Liman/Gajah Satubanda, 

Kapirrawa, Yaksendra Yayahwreka, dan Pulasiaya yang menunggal 

dalam tubuh Anoman sesaat sebelum perang Alengka terjadi (zaman 

Ramayana). 

Nama lain dari Werkudara sangatlah banyak diantaranya yaitu 

Bima (maknanya sangat setia pada budi satu yang luhur, kaualu sudah 

menjadi tekadnya ia rela mengorbankan jiwa raganya demi tercapai cita-

citanya), Bratasena (dinamakan demikian karena selalu bisa diandalkan, 

menjadi andalan atau penegak keluarga Pandawa dalam membereskan 

setiap permasalahan), Bayusiwi/ bayuputra (dinamakan demikian karena 

Werkudara merupakan  putra sekaligus murid bathara Bayu), 

Kusumadilaga (dinamakan demikian karena selalu menjadi bintang dan 

Bungan dlam medan pertempuran), Jayalaga (karena werkudara selalu 

unggul dalam peperangan), Dandun Wacana (dinamakan demikian 

karena di dalam tubuh Werkudara bersemanyam raja Jodhipati yang juga 

adik dari prabu Yudhistira), Arya Brata (dikatakan demikian karena 

tahan menderita), Bilawa (nama samara saat menjadi tukang jagal di 

Wiratha), Bondan Pesajandu (karena ia kebal terhadap segala racun), 

Bungkus (merupakan panggilan kesayangan Sri Bathara Kresna), 
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Jodipati (dinamakan demikian karena ia merupakan prajurit yang bisa 

diandalkan karena kesaktiannya dalam menguasai ilmu perang, Bima 

tidak mau menaklukan musuh dengan tipu muslihat), gandawastratmaja 

(dinamakan demikian karena pernah diangkat menjadi putra Putra 

Gandawastra yang palling terkasih), Dwijasena, Wijasena, Jayadilaga, 

Jayalaga (dinamakan demikian karena selalu unggul dalam setiap 

peperangan, dan akan malu jika sampai mengalami kekalahan), 

Kusumayuda (dinamakan demikian karena selalu menjadi bunga, 

bintang, pemenang dalam setiap peperangan), Pandhusiwi (dinamakan 

demikian karean merupakan anak dari Pnadhu Dewanata dari Ngastina), 

Kunthisunu (dinamakan demikian karena merupakan anak dari Dewi 

Kunthi Talibrata, seorang ibu yang sangat bijaksana dan mulia), Wayu 

Ananda, Bayutanaya, Bayusuta, dan sebagainya.80  

Werkudara mempunyai beberapa senjata pusaka yang selalu 

menjadi andalannya, yaitu Kuku Pancanaka, Gada Rujakpala, Alugara, 

Bargawa (Kapak Besar), dan Bargawasta.werkurada juga mempunyai 

beberapa ajian, yaitu aji Bandung Bandawasa pembetian patih 

Gandamana, aji Ketuklindu, aji Bayubraja, dan aji Blabak pengantol-

antol.81 

Sifat yang dimiliki oleh Werkudara atau Bima yaitu mempunyai 

sifat yang memberani dalam membela kebenaran, teguh dalam 

berpendirian, kuat dan tangguh dalam menjalani persoalan hidup, patuh 

                                                           
80 Ibid., 98-99. 
81 Ibid., 101. 
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pad perintah pimpinan, jujur dalam bertindak, menganggap bahwa setiap 

orang mempunyai derajat yang sama, bersedia untuk bekerja keras dalam 

menghadapi cobaan hidup.82 

3. Arjuna 

Dalam tokoh pewayangan sosok Arjuna dikenal dengan anak ke 

tiga dalam urutan Pandawa atau anak daripasangan Pandhu Dewanata 

dan Kunti Talibratha. Namun, seperti halnya Punthadewa dan Werkudara 

Arjuna merupakan titisan dari seorang Dewa yaitu Bathara Indra. Bathara 

Indra dikenal sebagai sosok dewa yang rupawan, cerdas, bijaksana, 

berbudi bawelaksana dan digdaya. 

Arjuna memiliki nama/panggilan yang banyak sekali serta 

mengandung arti yang baik-baik. Diantaranya yaitu Arjuna artinya putih, 

bersih, dan bening. Dinamakan demikian karena Arjuna suka berpuasa 

(laku prihatin) dan ciri-ciri orang yang suka laku prihatin adalah 

berwajah putih bersinar. Janaka, Jlamprong ynag artinnya bulu merak ini 

merupakan panggilan kesayangan dari Werkudara kepada Arjuna. 

Kandhi Wrahatnala, nama yang dipakai saat menyamar di kerajaan 

Wiratha. Pandhuputra karena Arjuna merupakan anak Pandhu Dewanata. 

Indratanaya/Indraputra karena Arjuna sebenarnya anak dari Bathara 

Indra. Siwil dinamakan demikian karena Arjuna memiliki enam jari di 

tangan kanannya dan panggilan ini merupakan panggilan kesayangan 

Prabu Kresna untuk Arjuna. Kuntadi dinamakan demikian karena Arjuna 

                                                           
82 Atmo Hariwidjoyo, Wayang dan Karakter Mnusia Dalam Kehidupan Sehari-hari 

(Yogyakarta: Absolut, 2011), 107. 
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memiliki panah pusaka. Permadi/Premadi/Pemadi, Kumbang Aliali, 

Pritasuta, Jahnawi, Suparta, Wibatsuh/Wibaksu, Kuntadi, 

Gudakesa,Karitin, Baratasatama, Wijanarka, Margana dinamakan 

demikian karena Arjuna bisa terbang tinggi.83 

Arjuna merupakan ksatria dari Madukara. Arjuna memiliki 

beberapa senjata pusaka, diantaranya keris Pulanggeni, panah Pasopati, 

panah Angenyastra, panah Saorama, keris kalanadhah, cambuk Kyai 

Pamuk, panah Cundamanik, panah Brahmasirah, minyak Jayangketon 

pemberian Begawan Wilawuk, panah Gendewa dari bethara Agni.84 

Arjuna mempunyai beberapa ajian, yaitu diantarannya Aji 

Panglimunan atau Malayabumi, memiliki daya dapat menghilang dan 

dapat melihat alam jin. Aji Sepi Angin memiliki daya dapat berlari 

secepat angin. Aji Lakuna memiliki daya dapat meringankan berat badan 

sehingga dapat terbang seperti kapas yang terbawa angin. Aji 

Asmaratantra memiliki daya sehingga dapat menambah kekuatan 

sehingga unggul dalam peperangan. Aji Kamawersita memiliki daya 

dapat menjadi perkasa dalam olah asmara.85 

Sifat atau karakter Arjuna yaitu sabar dalam menghadapi cobaan 

hidup, cerdik dan apandai dalam menyelesaikan masalah, teguh dalam 

berpendirian, berlaku sopan dan teliti, berani dalam menghadapi 

persoalan hidup dengan sabar, mau melindungi orang yang lemah dan 

tertindas oleh orang ynag mempunyai kekuatan lebih, mempunyai sifat 

                                                           
83 Ibid., 127-128. 
84 Ibid., 128. 
85 128. 
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lemah lembut terhadap isteri, orang tua, dan juga semua orang yang ada 

disekitarnya, mempunyai tekad yang kuat untuk memberantas 

ketidakadilan.86 

4. Nakula 

Dikisahkan dalam dunia pewayangan bahawa Nakula merupakan 

anak dari Pandhu Dewanata dengan Dewi Madrim. Namun sejatinya 

Nakula merupakan titisan dari Bathara Aswan.  

Nama lain dari Nakula yaitu Pinten, Tripala, dan Tantripala 

(nama yang digunakan ketika menyamar di Wiratha). Nakula merupakan 

kesatria dari Sewojajar. Istri namanya Dewi Soka, dan memiliki anak 

Dewi Pramati dan Bambang Pramusinta. Dalam versi India, Nakula yang 

mempunyai istri Dewi Drupadi (wanita yang memiliki lima suami). 

Dengan Dewi Drupadi dikaruniai seorang anak bernama Prasini. 

Nakula memiliki sifat penyabar dan selalu menjadi suri tauladan 

bagi sesama. Dalam istilah Jawa, Nakula selalu netepi jejering satriya 

yang senantiasa membela kebenaran dan memberantas kebathilan. Sebagi 

titisan Dewa Aswan (dewa pengobatan), Nakula selalu membantu setiap 

ada yang membutuhkan. Kepedulian dan kesadaran sosialnya memang 

tergolong sangat tinggi. Bahkan dari setiap musuhnya pun sering 

menyembunyikan kebenciannya. Namun, bukan berarti Nakula sosok 

yang tidak tegas dalam setiap tindakannya, namun kesantunannya 

semata-mata dilakukan agar dirinya diterima disemua pihak. 

                                                           
86 Atmo Hariwidjoyo, Wayang dan Karakter Mnusia Dalam Kehidupan Sehari-hari, 93-94. 
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Seperti halnya Arjuna, Nakula dikenal sebagi sosok yang tampan, 

pintar dalam menggunakan senjata panah dan pedang. Selain itu Nakula 

juga memiliki kemahiran yang lain, yaitu dia tidak pernah lupa terhadap 

segala sesuatu yang terjadi baik dalam hal yang kecil maupun hal yang 

besar. Hal ini terjadi karena Nakula memiliki ajian Aji Pranawajati 

pemberian Ditya Sapujagad, Senapati Negara Mretani. Selain itu Nakula 

juga memiliki cupu yang berisi Banyu Panguripan atau air kehidupan, 

pemberian Bathara Indra.87 

5. Sadewa 

Sosok pewayangan Sadewa merupakan kesatria Pandawa yang 

terahir dan merupakan kembaran dari Pandawa Nakula, Sadewa 

merupakan anak dari Pandhu Dewanata dan Dewi Madrim. Namun, 

seperti kestria pandawa lainnya begiru pula dengan Sadewa juga 

merupakan titisan dari para bathara, yaitu bathara Aswin. 

Nama lain dari sadewa yaitu Rana Tansen dan Darmagranti. Rana 

tansen merupakan nama pemberian dari orang tuanya, sedangkan Sadewa 

merupakan nama yang diperoleh karena berhasil mengalahkan jin yang 

bernama Sadewa dan menyatu dengan diri Tansen. Pada akhirnya nama 

Tansen berubah menjadi Sadewa atau Sahadewa. Sedangkan Darmagrati 

merupakan nama yang digunakan ketika menyamar menjadi pekathik di 

wilayah kerajaan Wiratha.88 

                                                           
87 Ibid., 158. 
88 Ibid., 163. 
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Sadewa merupakan kesatria dari Bumirahtawa. Sadewa 

mempunyai seorang istri bernama Dewi Pradapa. Dari perkawinanya 

tersebut kemudian dikaruniai dua orang putra, masing-masing bernama 

raden Subekti dan raden Dewakusuma. Namun dalam versi India Sadewa 

memiliki dua Istri yaitu Dewi Pradapa dan Dewi Drupadi.  Dari 

pernikahannya dengan Dewi Drupadi Sadewa memiliki seorang putra 

bernama Sutasena.89 

Sadewa merupakan kasatria Pandawa ynag kelima dan memiliki 

watak yang persis dengan saudara kembarnya yaitu Nakula. Sadewa 

merupakan seorang ynag sselalu membela kebenaran, berbudi 

bawelaksana, cerdas dan bijaksana. Mengenai kecerdasannya, pernah 

diceritakan dalam lakon Semar Mbangun Kayangan. Dimana  diceritakan 

di dalamnya Sadewa berusaha menasehati saudara-saudaranya Pandawa 

agar mereka tidak menerima begitu saja nasehat yang telah diberikan 

prabu Kresna kepada para Pandawa.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Ibid., 163. 
90Ibid.,  I64. 
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BAB IV 

ANALISIS RELEVANSI NILAI-NILAI KULUHURAN BUDI PAKERTI 

SOSOK PANDAWA DALAM SENI PEWAYANGAN LAKON “WIRATA 

PURWA” DENGAN ILMU AKHLAK TASAWUF AL-GHOZALI  

 

A. Relevansi Nilai-Nilai Kuluhuran Budi Pakerti Sosok Pandawa Dengan 

Akhlak Tasawuf Al-Ghozali 

Lakon pewayangan Wirata Purwa marupakan sempalan dari beberapa 

lakon yang terkumpul dalam kitab epos Mahabaratha. Secara garis besar inti 

dari epos mahabarta adalah perang antara Pandawa dan Kurawa. Dimana jika 

dilihat dalam konteks makna spiritual, sebenarnya perang antara Pandawa dan 

Kurawa ini merupakan perang dalam melawan hawa nafsu dirinya sendiri. 

Pandawa yang dikenal memiliki perwatakan protagonis (berwatak 

baik) menjadi lambang kekuatan rohaniah dalam diri manusia. Sementara 

Kurawa yang identik dengan kejahatan dan kebatilan menjadi lambang dari 

hawa nafsu manusia atau syahwat dalam diri manusia. Makna yang terambil 

dari kata Mahabarata pun sebenarnya sudah mencerminkan isyarat nilai-nilai 

spiritual yang mendalam. “Barata” artinya gandrung atau senang, sedangkan 

“Yuda” berarti perang. Maknanya yaitu seseorang yang senang berperang 

melawan hawa nafsunya sendiri.91 

Setiap manusia memiliki nafsu dalam dirinya, hal ini merupakan 

fitroh dalam diri manusia. Iman Al-Ghozali menjelaskan bahwa An-Nafs 

                                                           
91 Wawan Susetya, Bharatayuda: Ajaran, Simbolisasi, Filosofi, dan Makna Kehidupan 

Sehari-hari (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), 299. 
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(nafsu) memiliki arti sebagai berikut: pertama, nafsu yang berarti suatu hal 

yang mencakup kekuatan dan syahwat serta sifat-sifat tercela. Nafsu inilah 

yang harus diperangi dan ditundukkan. Kedua, An-Nafs yang berarti bisikan 

Rabbani yang merupakan salah satu makna roh, hati, dan jiwa pula.92 

Perang Bharatayuda memang menawarkna sejuta aksi, sejuta kejutan 

dan banyak pelajaran yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Di dalam epos 

Mahabharata tidak hanya satu kali saja perang antara Pandawa dan Kurawa 

berlangsung. Perang yang juga hendak menegasakan antara kebaikan 

(Pandawa) melawan kebathilan (Kurawa), yaitu perang yang terjadi di Negara 

Wirata. 

Peperangan di Wirata tidak lepas dari ambisi dan hasrat dari Prabu 

Duryudana, untuk memperluas wilayah jajahan dan memburu Pandawa yang 

tengah menjalani hukuman agar bisa diasingkan kembali ke dalam hutan.93 

Dalam cerita tersebut digambarkan bahwa tidak mudah untuk menundukkan 

hawa nafsu. Hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh (mujahadah) yang 

bisa memenangkan “perkelahian”  dalam diri manusia. Dalam pandangan 

Islam, hanya sedikit saja manusia yang benar-benar bisa menundukkan hawa 

nafsunya sendiri. Meraka adalah hamba-hamba Allah yang mendalami secara 

dalam dunia tasawuf (orangnya disebut sufi).94 

Kata “tasawuf” dalam bahasa Arab adalah bisa “membersihkan” atau 

“saling membersihkan” kata “membersihkan”. Menurut Imam Ghozali, 

                                                           
92 Ibid., 300. 
93 Muhammad Zainur Haq, Tasawuf Pandawa (Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula, 

dan Sadewa), 68. 
94 Wawan Susetya, Bharatayuda: Ajaran, Simbolisasi, Filosofi, dan Makna Kehidupan 

Sehari-hari, 301. 
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akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan 

perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tanpa memerlukan pemikiran 

maupun pertimbangan.95 

Agama Islam mengajarkan mengenai bagaimana tata cara 

berhubungan antara makhluk atau seorang hamba dengan Tuhannya (hablum 

minallah) dan bagaimana berhubungan antara sesama makhluk (hablum 

minnas). Yang mana semua hal tersebut sudah dijelaskan di dalam sumber 

hukum Islam, yaitu Al-Qur-an dan Hadis. 

Begitu pula mengenai kebudayaan Jawa yang penuh dengan nilai-nilai 

luhur, yang dapat dijadikan patokan sebagai mana beretika yang benar. Baik 

yang berkaitan dengan Tuhan maupun dengan manusia. Di mana 

penyampaian kebudayaan Jawa tersebut dapat melalui berbagai macam cara, 

salah satunya yaitu melalui kesenian. Kesenian sendiri memiliki beberapa 

jenis, misalnya seni petunjukan, seni bangunan, seni kaligrafi dan sebagainya. 

Penyampaian nilai-nilai kebudayaan Islam melalui kesenian salah 

satunya yaitu melalui seni pertunjukan yang pada saat itu menjadi kegemaran 

dari masyarakat kebanyakan yang menyukai suatu tontonan. Seperti halnya 

yang dilakukan oleh para Wali Songo, yang menyebarkan ajaran Agama 

Islam melaui seni pertunjukan wayang dengan dilengkapi musik gamelan dan 

kidung-kidung atau syair-syair yang berisi nilai-nilai pitutur luhur agar lebih 

mudah dipahami serta diterima oleh masyarakat Jawa pada saat itu.  

                                                           
95 Ahmad Bangun Nasution, Akhlak Tasawuf: Pengenalan, Pemahaman, dan 

Pengaplikasiannya (Disertai Biografi dan Tokoh-tooh Sufi, 30. 
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Sebagian besar karya budaya tradisional, khususnya di Jawa adalah 

bersifat ajaran, demikian pula dengan wayang purwa juga sering dipandang 

sebagai sarana jaraan dengan memberikan model-model atau contoh tentang 

sifat dan perilaku hidup manusia dalam kedudukan baik dan buruk. Dengan 

kata lain sering dinyatakan bahwa pertunjukan wayang memberikan ajaran 

moral kepada kita, meskipun sebagai suatu karya seni yang bernilai tinggi, 

maka wayang memiliki kekayaan makna yang tidak habis-habisnya untuk 

dikaji lebih mendalam. Nilai-nilai yang terkandung dalam pertunjukan 

wayang tidak lain merupakan nilai esensial dalam kehidupan manusia, 

dengan harapan nilai-nilai itu dapat diresapi dan diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari.96 

Tetapi apa yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Banyak yang justru 

menilai bahwa kebudayan-kebudayaan tradisional merupakan suatu hal yang 

menyalahi agama dan dianggap musyrik. Padahal kesenian-kesenian seperti 

wayang yang diiringi gamelan dalam pementasannya, merupakan salah satu 

cara bagaimana agama Islam dapat berkembang luas dan diterima dengan 

terbuka. 

Banyak dari golongan anak muda saat ini merasa asing dengan 

kebudayaan sendiri dan justru bangga karena telah mengikuti kebudayaan 

barat yang dalam satu dua norma atau aturan kurang sesuai dengan 

kebudayaan yang ada di Indonesia. Mereka banyak yang kehilangan identitas 

diri sebagai orang Jawa atau dalam bahasa Jawa wong Jowo ilang jawane. 

                                                           
96 Imam Sutardjo, Serpihan Mutiara Pertunjukan Wayang (Surakarta: Jurusan Sastra 

Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, 2006), 88. 
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Sekarang semakin sulit ditemui suatu tontonan yang menawarkan 

nilai-nilai yang luhur. Justru yang terjadi adalah kebalikan dari semua itu, 

banyak acara-acara televisi saat ini yang menampilkan acara-acara yang 

kurang mendidik, di samping semakin sedikitnya acara yang edukatif bagi 

anak kecil. 

Seni pertunjukan wayang seolah semakin terkikis oleh seni 

pertunjukan yang lebih modern seperti konser musik, teater, dan sebagainya. 

Seni pagelaran wayang hanya ada diwaktu-waktu tertentu saja, misalnya saat 

acara bersih desa, atau saat memperingati hari kemerdekaan RI saja. Jangan 

harap dapat menikmati pegelaran seni wayang semalam suntuk seperti pada 

zaman dulu. Wayang banyak yang sudah masuk musium atau sekedar 

menjadi hiasan dinding saja. 

Namun saat ini sudah mulai muncul perhatian dari para sejarawan 

untuk mengatasi problem tersebut. Bagaimanapun juga wayang harus 

ditransformasikan sesuai dengan perkembangan zaman dan dikemas dengan 

semenarik mungkin supaya memiliki nilai jual di pasaran (masyarakat di 

berbagai kalangan). Sebenarnya kisah-kisah yang ada dalam epos-epos cerita 

wayang masih sangat relevan dengan setiap perkembangan zaman saat ini. 

Karena kebanyakan cerita pewayangan mengambil permasalahan-permasalah 

yang sering muncul di masyarakat. Dan dapat dijadikan sebagai panutan 

dalam menanamkan nilai-nilai budi pakerti yang baik dan benar. 

Sesuai dengan judul penelitin ini, penulis mencoba untuk 

mengekplorasikan pola hidup, karakter satria pandawa dalam lakon “Wirata 
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Purwa” dan mengaitkannya dengan tasawuf dalam Islam khususnya menurut 

tasawuf akhlaki al-Hujjatu al-Islam Imam Al-Ghozali . 

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami temuan dari 

penulis akan dipaparkan mengenai analisis mengenai maqomat tasawuf 

akhlaki menurut Al-Ghozali  yang direvansikan ke dalam tokoh pewayangan 

Pandawa dengan lakon pewayangan wirata purwa, yaitu sebagai berikut: 

1. Taubat 

Setelah mengetahui alur cerita dari lakon pewayangan “Wirata 

Purwa”, lakon ini menggambarkan keadaan yang pada waktu saat ini 

sangat umum kita temui di masyarakat. Cerita dalam lakon ini 

menceritakan mengnai akibat dari bermaian judi. Dikisahkan dalam 

lakon ini tokoh Pandawa mengalami kekalahan dalam berjudi dan harus 

menerima kerugian yang sangat besar diakibatkan dari kekalahannya 

tersebut, Pandawa harus merelakan kerajaannya diserahkan kepada 

Kurawa dan mengasingkan diri selama dua belas tahun untuk 

menyembunyikan diri di hutan, dan setahun untuk masa penyamaran. 

Bahkan Dewi Drupadi, istri Yudistira juga dijadikan sebagai taruhan dan 

dipermalukan oleh Duryudana.  

Dalam Islam terdapat larangan tentang berjudi yaitu terdapat 

dalam Qur’an surat Al-Maidah: 90-91. 
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َا  ٌٌ اْْلَْمُْ َواْلَمْيِسُْ َواْْلَْنصَ ََا أََ َُّها الاِذََن آَمُنوا ِإَّنا ُُ َواْْلَََّْْلُم رِْج ا  

ِلُحو   ِْ ﴾٠٩﴿َن ِمْن َعَمِل الشاْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلاُكْم تُ   

َنُكُم اْلَعَداَوًَ وَ   َُِْد الشاْيطَاُن َأْن َُوِقَع ََ ي ْ َا َُ ِْ َواْلمَ ِإَّنا ََ ِِ اْْلَْم ََا ْْ ِْ اْلبَ  ْيِس

ًِ َوََُصداُكْم  ِْ اللاِه َوَعِن الصاَا ُِْك ﴾٠٩﴿ُهونَ فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمْنت َ  ۗ  َعْن   

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, Sesunggunya 

(meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (90) 

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan 

dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi 

itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka 

berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu”. (Qs. Al-Maidah:90-

91)97 

 

Di dalam lakon tersebut digambarkan mengenai bahayanya 

seorang yang bermain dadu. Terdapat berbagai dampak yang diakibatkan 

dari permainan yang dilarang agama tersebut, baik kerugian secara 

materi maupun secara non materi. Akibat perbuatannya tersebut Pandawa 

harus menanggung perbuatannya dan mengasingkan diri selama 13 

tahun. Dari kisah Wirata Purwa, dapat kita melihat bagaimana ketika 

seseorang itu melakukan suatu kesalahan dan dia mau untuk 

memperbaikinya (bertaubat) dan berjanji untuk tidak mengulanginya 

                                                           
97 Departemen Agama Republik Indonesia diterj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-

Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Darus Sunah, 2002), 124. 
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kembali maka bukan suatu hal ynag mustahil kemuliaan diri akan diraih 

oleh orang tersebut. 

Imam Al-Ghozali menjelaskan mengenai taubat yaitu kembali dari 

kemaksiatan kepada ketaatan, kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang 

lebih dekat.98 Taubat juga bisa diartikan kembali pada ketaatan dan 

berusaha untuk tidak mengulangi kembali atas kesalahan yang telah 

ditinggalkan. 

Sifat taubat ini harus dimiliki oleh setiap hamba, karena hampir 

mustahil jika manusia tidak memiliki kesalahan dalam kehidupannya, 

kecuali Rasullah Muhammad Saw. yang memiliki sifat maksum. Jadi, 

sudah sepantasnya kita selalu mengintropeksi diri sendiri atas apa yang 

sudah dilakukan dalam kehidupan ini. Dan berusaha menjaga diri dari 

perbuatan yang dilarang oleh agama. 

Sifat taubat juga dicontohkan oleh Prabu Puntadewa, ia berusaha 

tidak mengulangi kesalahannya kembali yaitu bermain judi. Dan berusaha 

untuk menolak ajakan Raja Wirata ketika diminta untuk mengajari 

bermain dadu. Yudistira menasehati Raja Wirata bahwa bermaian dadu 

hanya akan mendatangkan banyak kerugian dan bisa menimblkan 

permusuhan, dan ia mencontohkan tentang apa yang dialami oleh 

Pandawa yang harus menjalani hukuman yaitu mengasingkan diri ke 

dalam hutan dan harus menyamar, dan semua itu diawali dengan 

permaian dadu. 

                                                           
98 Lihat Bab II tentang Maqomat Tasawuf Akhlaki Imam Ghozali. 
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Dalam Al-Qur’an, Allah menjelaskan mengenai perintah untuk 

bertaubat sebagaimana firmanNya: 

َِْنَ   ِإنا اللاَه ُيُِبُّ الت اوااََِي َوُيُِبُّ اْلُمَتَطهِّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat 

dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-

Baqarah: 222)99 

ُوا ِإََل اللاِه تَ ْوًََة َنُصوًحا  ََا أََ َُّها الاِذََن آَمُنوا تَُو

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah 

dengan taubat yang sungguh-sungguh.” (QS. At-Tahrim : 8)100 

Ayat di atas jelas sekali memerintahkan untuk bertaubat bagi 

seluruh mukmin dengan sebenar-benarnya taubat (taubatan nasuha). Dan 

Allah Swt. mencintai orang-orang yang mau bertaubat, sebesar apapun 

dosa atau kesalahan ynag pernah dilakaukan oleh serang hamba, 

ampunan Allah selalu akan lebih besar, asalkan seorang hamba tersebut 

benar-benar bertaubat akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. 

Taubat tidak akan bisa terwujud apabila tidak diawali dengan 

sebuah penyesalan. Penyesalan juga bisa menjadi indikator bahwa 

seseorang merasa tidak senang dengan perbuatannya tersebut dan 

menjadi pendorong untuk berhenti melakukannya. 

Berhubungan dengan taubat, Al-Ghozali  menuturkan empat 

kreteria, yaitu: 

a. Meninggalkan dosa dengan sekuat hati dan niat. Berarti, tidak akan 

mengulangi kembali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah 

                                                           
99 Al-Qur’an, 2: 222. 
100 Al-Qur’an, 66: 8. 
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dilakukan. Jika terdapat kemungkinan pada suatu saat akan 

mengerjakan kembali, maka belum dapat dikatakan taubat. Demikian 

juga berarti bahwa tidak ada kpastian dalam niatnya, hatinya ragu-

ragu untuk menghentikan perbuatan dosa, menghentikan dosa hanya 

untuk sementara, maka belum dikatakan taubat. 

b. Meninggalkana perbuatan dosa yang pernah dikerjakan. 

c. Perbuatan dosa yang pernah dilakukannya harus seimbang dengan 

dosa ynag ditinggalkan sekarang. 

d. Meninggalkan perbuatan dosa semata-mata untuk mengagungkan  

Allah Swt., bukan karena hal yang lain.101 

Jadi, bisa disimpulkan bahwa sebagai manusia tidak akan luput 

dari melakukan sebuah kesalahan. Jadikan sebuah kesalahan sebagai 

sebuah proses pembelajaran yang bisa diambil hikmahnya, agar disuatu 

masa yang akan datang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seorang 

hamba diperintahkan untuk bertaubat agar selamat di dunia dan akhirat, 

dan terhindar dari murka Allah Swt. 

2. Sabar 

Secara harfiah sabar berarti tabah hati.102 Sedangkan menurut Al-

Ghozali , sabar adalah menangnya penggerak agama (ba’itsud din) atas 

penggerak hawa nafsu (ba’itsul hawa) ynag berada dalam diri seseorang. 

Bagi Al-Ghozali  sabar juga merupakan perbuatan kebajikan yang 

                                                           
101 Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf: Sebuah Kajian Tematik, 136-137. 
102 Lihat Bab II tentang Metodt Tasawuf Akhlaki Al-Ghozali. 
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bersumber dari keyakinan bahwa perbuatan maksiat membawa madharat 

dan perbuatan taat membawa manfaat. 

Sifat sabar sangat tercermin jelas dari Pandawa (Yudistira, Bima, 

Arjuna, Nakulan dan Sadewa) ketika mereka menjalani masa hukuman 

dari Kurawa untuk mengasingkan diri dan harus menyerahkan 

kerajaannya beserta rakyatnya kepada Kurawa. Namun Pandawa tetap 

bersabar menghadapi semua itu, yang mana sebenarnya permaianan itu 

tidaklah pantas untuk digugat dan tidak sebanding dengan apa ynag harus 

ditanggung oleh Pandwa.  

Kurawa berhasil memenangkan taruhan tersebut berkat siasat licik 

Sengkuni. Sebenarnya bisa saja Werkudara langsung menghabisi Kurawa 

apada saat itu juga. Namun, Pandawa tidak melakukannya dan memilih 

bersabar. Kesabaran mereka juga teruju ketika sampai pada masa 

penyamaran dan harus menyamar menjadi rakyat biasa atau abdi bagi 

kerajaan Wirata. 

Yudistira harus menyamar menjadi seorang pelayan raja. Bima 

menyamar menjadi juru masak kerajaan. Arjuna menyamar menjadi 

wandu atau banci dan bertugas mengajari putri menari. Sedangkan Nakula 

dan Sadewa harus menyamar menjadi juru pertanian dan peternakan 

kerajaan. 

Para Pandawa merupakan pemilik dari kerajaan Amarta, dan 

mereka harus menanggung hukuman penyamaran sebagai seorang abdi 

kepada kerajaan lain. Dengan kesabaran mereka akhirnya membuahkan 
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hasil yaitu berhasil melewati masa hukuman tersebut tanpa diketahui oleh 

pihak Kurawa. 

Begitu pula dalam Al-Qur’an juga dijelaskan mengenai perintah 

untuk bersabar yaitu: 

ٌِ وَ  ُِ ٍَ ِمَن اْْلَْوِف َواْلُْوِع َونَ ْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَنْ  ُلَوناُكْم ََِشْي َْا ِِ َولََنب ْ َِْنَ  ۗ  الثاَم ِْ الصااَِ َوََشِّ  

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan 

sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-

buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang 

yang sabar”. (Qs. Al-Baqarah: 155)103 

 

Ayat tersebut dapat kita lihat mengenai firman Allah yang 

menjelaskan bahwasannya pasti Allah akan menguji hambaNya. Dan hal 

tersebut merukana Sunnatullah hokum ynag berlaku bagi makhluk. 

Cobaan tersebut berupa ketakutan, kelaparan, kekuarangan harta, jiwa dan 

buah-buahan. Cobaan diberikan dalam kadar kekuatan dari seorang 

hamba untuk menerima cobaan tersebut. Karena Allah tidak akan menguji 

seorang hamba melebihi batas kemampuan dari hamba tersebut. 

Cobaan diberikan untuk membedakan antara orang-orang yang 

benar-benar tulus hatinya dengan orang yang berdusta, yang bersabar dan 

mengeluh saat diberi cobaan oleh Allah Swt. dan jelaskan pula dalam ayat 

tersebut bahwa Allah dalam memberikan cobaan itu dengan kalimat 

“sedikit”, hal ini juga membenarkan bahwa Allah dalam menguji 

hambanya sesuai kadar seorang hamba itu bisa menerima cobaan tersebu. 

                                                           
103 Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 25. 
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Ujian diberikan untuk menguatkan keimanan seorang hamba bukan untuk 

melemahkan apalagi membinasakan. 

Sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa 

bersabar ketika sedang menghadapi cobaan dari Allah Swt. dengan 

diberikan cobaan tersebut justru menandakan bahwa Allah tengah 

memperhatikan kita dan menginginkan kita menjadi lebih baik.  

Seperti yang sudah dicontohkan oleh para Pandawa, meskipun 

mereka sudah dipermalukan oleh Kurawa dan harus kehilangan 

kerajaanya, mengasingkan diri ke dalam hutan. Meskipun mereka kuasa 

untuk membalas perbuatan Kurawa dengan membunuh mereka para 

Kurawa pada saat itu juga, tetapi memilih untuk bersabar dan tidak 

melakukan hal tersebut. 

3. Zuhud 

Zuhud secara literal berarti penarikan diri dari kesenangan 

duniawi dan menolak keinginan hawa nafsu.104 Sifat zuhud ini juga 

dicontohkan oleh Yudistira ketika berusaha menenangkan amarah Bima 

yang tidak terima atas perbuatan para Kurawa terhadap mereka. Kurawa 

menang hanya berkat siasat kelicikan dari patih Sengkuni dalam 

melemparkan dadu. 

Sifat zuhud ini juga tercermin dari sifat Bima, tatkala 

menyelamatkan Raja Wirata. Pada mulanya Bima enggan untuk 

membantu berperang melawan Raja dari kerajaan Triharga, namun atas 

                                                           
104 Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf: Sebuah Kajian Tematik, 141. 
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nasihat dari Yudistira akhirnya Bima berangkat kemedan peperangan dan 

menyelamatkan Raja Wirata dari tawanan musuh. Apa yang dilakukan 

Bima tidak untuk menuruti hawa nafsunya  untuk berperang melainkan 

untuk membela kedaulatan dan melindungi rakyat Wirata yang tidak 

berdosa tetapi terancam menjadi korban atas kekacauan yang terjadi. 

Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia seutuhnya, dimana hari-

harinya hanya diisi dengan beribadah saja. Beribadah itu ada banyak 

bentuknya, bekerja, mencari ilmu itu juga termasuk beribadah. Sudah 

dikatakan di awal pembahasan bahwasannya tidak tamak dan tidak ingin 

mengutamakan duniawi itu juga termasuk sifat zuhud. 

4. Tawakal 

Tawakal bisa diartikan dengan menggantungkan setiap urusan 

kepada Allah Swt. setelah adanya usaha yang dilakukan. Sifat tawakkal 

juga tercerimin dari sikap Arjuna saat membantu Raden Uttara berperang 

menghadapi tentara Astina yang menjarah hewan ternak dari kerajaan 

Wirata. 

Perbedaan dari jumlah pasukan yang dibawa oleh Arjuna dan 

Raden Uttara jauh dari kata imbang dengan pasukan yang dibawa oleh 

kerajaan Astina. Namun Arjuna tetap percaya diri maju ke medan laga 

untuk mengamankan kerajaan Wirata dari serangan Astina. Memang 

sudah menjadi karakter pribadinya Arjuna yaitu salah satunya pergi 
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berperang tanpa membawa pasukan.105 Pada saat itu, Arjuna tidak 

langsung menyerang tetapi berusaha untuk memberikan salam 

penghormatan terlebih dahulu kepada para sesepuh Astina, dan mereka 

segera tanggap setelah Arjuna menembakkan panahnya tapi tidak sampai 

mengenai sasarannya.  

Setelah usaha yang dilakukan tersebut, diharapkan para sesepuh 

tanggap dengan “kode” yang diberikan oleh Arjuna diharapkan 

penyerangan dari Pasukan Astina dapat dihentikan, dan mengembalikan 

hewan ternak yang dijarah oleh pasukan dari Astina. 

Sebagai seorang Muslim, sudah seharusnya memiliki akhlak 

tawakal. Tawakal disini diartikan menyerahkan segala urusan kepada 

Allah, sebagai Dzat al-Wakil (pelindung, mewakilkan kepada Allah) 

setelah adanya usaha. Jika seseorang mengaku sudah bertawakal kepada 

Allah namun tanpa usaha sebelumnya tidak disebut sebagai Tawakal 

kepada Allah Swt. 

5. Cinta Ilahi (mahabbah) 

Mahabah secara literal mengandung beberapa pengertian sesuai 

dengan asal pengambilan katanya. Mahabbah juga bisa diartikan dengan 

kecondongan hati seseorang terhadap sesuatu, yakni Allah Swt. sifat ini 

tidak akan tercapai kecuali hati seseorang telah terhindar dari kotoran 

hawa nafsu.106 

                                                           
105 J. Syahban Yasasusatra, Mengenal Tokoh Pewayangan: Biografi, Bentuk dan 

Perwatakannya (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011), 152. 
106 Lihat Bab II tentang Metode Tasawuf Akhlaki al-Ghozali. 
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Apabila seseorang sudah mencintaiNya, maka akan berusaha 

sebisa mungkin untuk tidak membuat kecewa apa yang dicintainya. Sama 

halnya ketika hati telah dipenuhi oleh rasa cinta maka yang ada hanyalah 

yang dicintai, dan meleburlah segala sesuatu di luar yang dicintai tersebut. 

Perwujudan dari sifat cinta Ilahi ini bisa dilihat dari berbagai sifat 

dari Pndawa. Misalnya Bima yang memiliki karakter pemberani, pantang 

menyerah, menepati janji dan tidak membeda-bedakan status.107 Hal ini 

juga terlihat bahawa Bima atau Bilawa dikenal sebagai sosok yang 

menjadi pelindung para Pandawa, dan menolong siapapun orangnya yang 

membutuhkan pertolongan. Hal ini juga dibuktikan Bima ketika kerajaan 

Wirata diserang dan Raja Wirata menjadi tawanan oleh kerajaan Triharga, 

maka yang maju untuk menyelamatkan sang raja adalah Bima atas 

perintah Yudistira. 

Sudah dijelaskan diawal pembahasan bahwa cinta ilahi 

(mahabbah al-ilahiyah) merupakan sebuah kecondongan hati terhadap 

sesuatu. Ketika hati telah mencintai maka akan berusaha menjaga, 

melindunginya agar tetap terjaga apa yang menjadi kecintaan tersebut. 

Wujudnya dari cinta ilahi bisa bermacam-macam bentuknya. Pada 

maqom ini bisa diwujudkan dengan rasa cinta tanah air, menyayangi 

keluarga, selalu berperilaku yang baik. Semua itu adalah wujud dari cinta 

seorang kepada Allah dengn cara selalu mentaati perintahnya dan 

menjauhi segala larangannya yang bisa menjadikan murka Allah. 

                                                           
107 Junaidi, Wayang Sebagai Media Pendidikan Budi Pkerti Bagi Generasi Muda 

(Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2011), 5. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menganalisis mengenai isi cerita pewayangan dengan 

memilih lakon Wirata Purwa serta memaparkan teori mengenai akhlak 

tasawuf menurut al-Ghozali, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

Terdapat banyak nilai-nilai budi pakerti yang dicontohkan oleh para 

Pandawa dalam cerita pewayangan Wirata Purwa tesebut. Diantaranya yaitu 

nilai budi pakerti taubat, sabar, zuhud, tawakal, dan cinta Ilahi. Dan kesemua 

itu dapat dijadikan contoh dalam berperilaku sehari-hari. Hal ini juga sesuai 

dengan contoh-contoh sarana (wasilah) yang dipaparkan oleh Al-Ghozali 

dalam usahanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yaitu degan 

cara memberisihkan diri dari akhlak yang tercela dan menghiasainya dengan 

akhlak terpuji. 

B. Saran  

Setelah melakukan penelitian mengenai nilai-nilai budi pakerti dalam 

lakon Wirata Purwa, maka penulis memberi saran kepada setiap pembaca 

umumnya dan kepada para peserta didik khususnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya ikut berperan serta dalam 

menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia, khususnya 

wayang. 
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2. Seorang guru hendaknya menigkatkan kreatifitasnya dalam menggali nilai-

nilai budi pakerti dari kekayaan budaya lokal di Indonesia, seperti melalui 

kisah-kisah yang ada di pewayangan yang sarat akan makna. 

3. Bagi para pembaca, semoga skripsi ini bisa menjadi referensi untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang budaya bangsa, khususnya wayang. 

Juga dengan harapan munculnya skripsi ynag membahas budaya bangsa 

misalnya wayang, maka akan timbul pembahsan-pembahsan kebudayaan 

berikutnya. Dengan cara demikian sekaligus untuk melestarikan 

kebudayaan bangsa Indonesia. 

4. Bagi dunia pendidikan, semoga ini bisa menjadi salah satu sumbangan 

untuk materi pendidikan mengenai budi pakerti, serta semoga selanjutnya 

budaya Indonesia sering digunakan dalam metode pembelajaran. 

Penulis tetap mengharap saran dan kritik membangun guna perbaiakan 

penulisan skripsi ini, semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca 

pada umumnya. 
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Lampiran 01 

 

Gambar 3.1 

Tokoh waynag bernama Raden Yudistira ketika masih muda (kanan), dan ketika 

menyamar di Wirata debagai Kangka (kiri) 

 

Gambar 3.2 

Rade Werkudara ketika sudah dewasa dan menjadi kesatria utama (kanan), Raden 

Werkudara ketika menjadi jagal di Wirata bernama Jagalbilawa (kiri) 
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Gambar 3.3 

Raden Arjuna ketika dewasa (kanan), Raden Arjuna yang menyamar di Wirata 

sebagai Wrehatnala (kiri) 

 

Gambar 3.4 

Gambar Raden Nakula 
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Gambar 3.5 

Gambar Raden Sadewa 
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Lampiran 02 
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