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MOTTO 

 

Raihlah ilmu, dan untuk meraih Ilmu belajarlah untuk tenang dan  

sabar   

(Khalifah Umar) 

 

‘Tuntutlah ilmu, tetapi tidak melupakan ibadah dan kerjakanlah 

Ibadah, tetapi tidak melupakan ilmu’ 

(Hasan al-Bashri) 

 

Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka iaadalah sepertiberperang 

di jalan Allah hinggang pulang  

(H.R.Tirmidzi) 

 

Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah SWT akan 

memudahkan baginya jalan ke surga.  

(HR. Muslim) 

 

Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib 

adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu .  

(Ali bin Abu Thalib) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Teriring ucap syukur Alhamdulillahirobbil’alamin penulis panjatkan kepada Allah 
SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia, nikmat yang telah diberikan kepada 

penulis selama ini , sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.  Dengan rahmat 
dari Allah penulis mempersembahkan karya ini untuk: 

 
Bapak dan Ibu yang penulis cintai  

Yang telah memberikan segalanya kepada penulis, pengorbanan sangat besar yang 
diberikan kepada penulis, kasih sayang yang tiada tara diberikan oleh engkau kepada 

penulis yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Terima kasih atas 
segala doa selalu engkau berikan yang selalu mengiringi langkah penulis, tiada lelah 

engkau memberikan bimbingan terhadap penulis, pengorbanan, pengajaran, 
kesabaran, ketulusan hati, perhatian, dan cinta yang engkau berikan tidak akan 

pernah terbalas oleh apapun 
 

Kakak tercinta yang telah memberikan motivasi, semangat, dorongan moral, dan 
tiada hentinya menasihati penulis agar lebih bersemangat sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal dan tepat waktu 
 

Para pejuang Maret yang saya cintai dan selalu kompak dalam berjuang bersama 
utnuk menuju tujuan utama yaitu wisuda maret 2017 

 
 

Sahabat – sahabat tercinta, Mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2012 yang 
saling menguatkan dalam mengerjakan skripsi ini, selalu memberikan canda tawa 

saat lelah menghampiri, memberikan semangat tak henti – henti nya ketika 
keputusasaan datang, semua itu demi tercapainya tujuan kita, masuk bersama lulus 

pun harus bersama  
 

Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
berjasa dalam penyelesaian skripsi ini  
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Alhamdulillah hirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

dengan segala berkat, nikmat, dan rahmat - Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul Biografi Kusno: Seniman Dari Desa Selakambang Kecamatan 

Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 1983-2015Sebagai salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat 

bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun spiritual. Maka pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

yang telah membuat keputusan dalam penulisan skripsi ini. 

2. Drs. Pudiyono, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto yang telah menyetujui penulisan skripsi ini. 

3. Arifin Suryo Nugroho, M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah 

dengan sabar dan tanpa pamrih memfasilitasi keperluan penulis ataupun mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Sejarah.  

4. Pfor. Dr. Sugeng Priyadi, M.hum.  Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, 

arahan, dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. 

5. Drs. Kartono, M.Si. Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, arahan, dan 

bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. 

6. Dewan Penguji skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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7.    Seluruh Dosen Pendidikan Sejarah yang telah memberikan berbagai ilmu dan semoga 

ilmu  yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis. 

8.  Bapak Kusno, yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian serta 

informasi yang diberikan. 

9.     Bapak dan Ibu yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun 

materil dan segenap perjuangannya yang luar bisa untuk penulis hingga saat ini. 

10.   Semua pihak yanng telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini.  

Semoga bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat pahala dari 

Allah SWT. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan adanya kritik dan saran yang membangun 

akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pihak – pihak yang berkepentingan dan para pembaca. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb         

     

 

Purwokerto, 23 Januari 2017 

                                                                                                      Penulis 

 

          Dwi Adi Prianto 
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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Biografi Kusno: Seniman Dari Desa Selakambang Kecamatan 

Kaligondang Kabupaten Purbalingga”. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui riwayat 

kehidupan Kusno, 2) menjelaskan kiprah pedalangan Kusno, dan 3). mengetahui prstasi yang 

telah diraih Kusno. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode sejarah dengan empat 

tahap yaitu: 1) heuristik, pengumpulan sumber dengan menggunakann teknik wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, 2)  kritik (verifikasi), pengkajian sumber terbagi menjadi dua, 

kritik ekstern (mengkaji keontetikan sumber), dan kritik intern (memeriksa kredibilitas isi 

sumber),  3) interpretasi (penafsiran) terhadap data tersebut, dan 4) historiografi (penulisan 

sejarah).  Hasil penelitian ini adalah Kusno yang lahir pada tanggal 28 september 1967, 

Kusno sejak kecil sudah tertarik pada dunia pewayangan terutama dalang, karena sejak kecil 

ia terbiasa mengikuti ibunya berjualan di tontonan wayang hingga larut malam.  Sejak saat itu 

Kusno semakin tertarik untuk berkiprah menjadi seniman wayang. Perkembangan dan 

keterampilan yang dimilikinya hari demi hari membuahkan hasil, Pertunjukan wayang 

pertama kali yang dilakukan Kusno di atas panggung yaitu pada tahun 1983, yaitu ketika 

Kusno duduk di kelas 1 SMA. Ketika Kusno melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dan 

mendapat gelar sarjana, Kusno memperoleh gelar tersebut secara gratis karena mendapat 

beasiswa dari mantan Bupati Purbalingga karena mempunyai kompetensi tertentu. Dalam 

melakukuan pertunjukan wayang kusno biasanya menampilan cerita Ramayana dan 

memunculkan tokoh Anoman si kera putih. Dalam dunia pewayangan Kusno sudah beberapa 

kali mendapat piagam penghargaan sebagai seniman wayang, salah satunya yaitu dari Pepadi 

( Persatuan Pedalang Indonesia) Purbalingga. 

 

Kata Kunci: Biografi Kusno, Prestasi, Dalang dan Wayang 
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ABSTRACTK 

This study, entitled “Kusno Biography: An Artist from Selakambang Village, 

Kaligondang District, Purbalingga”. This study aims to 1) define the life history of Kusno, 2) 

explain Kusno puppretry progress, and 3) find out Kusno achievements. This study was 

conducted using four stages of the historical method, namely 1) heuristic, gathering 

resources throught interview, observation and documentacion, 2) criticism (verifitacion), 

assessment of reseources divided into two, exsternal criticism (reviewing source 

authenticity), and intern criticism (check the credibility of the conten of the source), 3) 

interpretation of the data, and 4) historiography (history writing). The study discovered that 

Kusno was born on 28 september 1967. Since childhood, he had been interestrd in the 

world of puppetry, because he always followed his mother as a seller at the spectacle of 

puppet until late at night since childhood. Since then, Kusno increasingly was keen to take 

part into a puppet artist. Progress and skills were improving day after day, he firs performed 

puppet show on stage in 1983 when he was on the first grade senior and high school. When 

he contimud his study in university and obtained a degree, he obtained a scholarship from 

the former regent of Purbalingga as having particular competence. In running his puppet 

show, he usually presented a Ramayana story and brought the white monkey/ Anoman 

figure. In the world of puppetry, Kusno received certifitace of marit many times as a puppet 

artist, one of which was from Pepadi (Association of Indonesian Puppet) Purbalingga. 

Keywords: Kusno Biography, Achievement, puppeteerand puppet 
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