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Abstrak 

 

 Artikel ini merupakan cuplikan dari hasil penelitian tentang Perubahan Makna Candi Siwa Prambanan 

Sejak Abad ke-9 hingga Abad ke-20. Perubahan makna dalam tulisan ini membatasi diri pada masa pengaruh kuasa 

Hindu. Pisau analisis untuk mengkaji perubahan makna dengan menggunakan semiotika Roland Barthes. Semiotika 

Roland Barthes menggunakan semiotika sistem mitos.Perubahan makna kajian semiotik bagi Roland Barthes 

melalui proses sistem makna tingkat primer dan berlanjut dengan sistem makna tingkat sekunder. Hasil penelitian 

perubahan makana sebagai berikut: Relief Ramayana berisi kisah epik Ramayana yang menceritakan kisah 

kepahlawanan di mulai dari kelahiran Rama hingga kemenangan Rama atas Rahwana yang telah menculik istrinya , 

Dewi Sinta.  Pada sistem primer yang sekaligus juga menjadi makna denotasi, yang merupakan penanda (signifier) 

adalah rangkaian pahatan-pahatan batu Ramayana selanjutnya menjadi petanda (signified), cerita kisah epik 

Ramayana. Penanda dan petanda menyatu menjadi bentuk tanda (sign) disebut sebagai Relief Ramayana. Pada 

sistem sekunder, makna konotasi,   signifier diistilahkan dengan form oleh Barthes yaitu tetap Relief Ramayana, 

selama proses sistem mitos berlangsung signified pada sistem sekunder oleh Barthes diistilahkan menjadi Concept 

dan pada sistem sekunder ini kisah epik Ramayana menjadi ajaran dharma, norma-norma, pranata dan etika 

perbuatan baik bagi manusia. 

Abstract 
 

This article is an excerpt from the results of research on Changes Meaning of Shiva temple Prambanan Since the 

9th century until the 20th century. Changes meaning in this article confine themselves to the influence of Hindu 

power. The method to assess changes meaning by using semiotics of Roland Barthes. Semiotics Roland Barthes uses 

myth semiotic. Roland Barthes semiotic studies through the primary level and continuing with the system of 

secondary level of meaning.  The changing of meaning research results as follows: Relief Ramayana contains the 

story of the Ramayana epic that tells the story of heroism in the beginning from birth until the victory of Rama Rama 

over Ravana who had abducted his wife, Dewi Sinta. In the primary system who will also be the meaning of 

denotation, which is a marker (signifier) is a series of stone sculptures Ramayana subsequently be signified,  the 

story of the Ramayana epic story. Signifier and signified coalesce into the form of a sign is called the Ramayana 

Relief. In the secondary system, connotations, signifier termed a form by Barthes is still Relief Ramayana, as long as 

the system processes the myth takes place signified the secondary system by Barthes termed become Concept and in 

the secondary system is the epic story of Ramayana into the doctrine of dharma, norms, institutions and good deeds 

for human ethics. 
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A. PENDAHULUAN 

 Masyarakat dan kebudayaan selalu berada dalam perubahan, tidak pernah berhenti walaupun 

kadang-kadang seperti ada stagnasi. Sebetulnya ada perubahan yang berlangsung sangat lambat. 

Kadang-kadang perubahan berlangsung sangat cepat seolah-olah melompat, membuat lonjakan 

yang mendadak (Jacob, 1998:12). Sejalan dengan kebudayaan masyarakat yang telah diuraikan, 

kebudayaan material berupa candi, arca, dan relief juga mengalami perubahan. 

 Fenomena menarik muncul dalam kebudayaan material berupa Candi. Candi  Prambanan pada 

masa Hindu-Buddha abad VIII berfungsi sebagai kuil, tempat ibadah, maupun tempat  rohani 

Hindu. Dalam proses perkembangan zaman, candi berubah menjadi tempat pariwisata bagi 

wisatawan domestik maupun mancanegara. Relief pada masa Hindu-Buddha bermakna ungkapan 

cerita  dan berkaitan dengan ajaran nilai-nilai moral. Relief yang dipahatkan pada candi biasanya 

mengandung arti atau melukiskan suatu peristiwa atau cerita tertentu (Soekmono, 1981:87, 

Munandar, 2012:17). Kisah relief Ramayana bermakna sebagai ajaran-ajaran  religious-moral 

bagi agama Hindu. Tujuan kisah Ramayana adalah ajaran kelahiran kembali yang lebih baik 

dalam siklus karma (kompensasi moral) dan samsara (transmigrasi), atau pada akhirnya  

pembebasan bukan empatlistik (moksa) dari khayalan eksistensi individu. Kebebasan ini dianggap 

untuk menemani realisasi  kebenaran spiritual diri seseorang (atman) sebagai Brahman (realitas 

tertinggi). Upaya sebelum meninggal dunia adalah melakukan perilaku sosial, mereformasi diri 

dalam etika, melaksanakan  pengabdian (bhakti) ke berbagai dewa. (Hindery, 1976:2). 

  Pemaparan representasi relief Ramayana itu mampu berfungsi sebagai jalan kontemplasi 

moral yang dihayati. Sementara relief yang sama pada zaman setelah kemerdekaan  menginspirasi 

seni pertunjukan seni, drama, dan tari (sendratari) Ramayana yang sangat terkenal itu. Relief juga 

dibuat tiruannya dari bambu, keramik, maupun poster dan diperjualbelikan dengan harga yang 

relatif murah sebagai oleh-oleh wisata. Proses waktu mampu membuat pemaknaan terhadap 

Relief Ramayana dapat berubah. Perubahan makna Relief Ramayana diungkap dengan proses 

semiotika. Robert W. Preucel  dalam bukunya Archaeological  Semiotics  mengungkapkan bahwa 

dalam karya-karya Foucault:  The Order of Things, The Arcaeology of Knowledge dan Discipline 

and Punish, Michel Foucault menggunakan kata Archaeologi dalam cara yang berbeda. Kata ini 

ia gunakan untuk menggambarkan suatu metode analisis yang sesuai untuk ilmu pengetahuan 

humanistik. Analisis ini mengkaji praktik wacana yang diasosiasikan dengan perkembangan 

tingkatan-tingkatan sejarah ilmu pengetahuan dan metodenya/episteme. Praktik wacana ini 

merujuk pada saling keterhubungan yang kompleks dan tersembunyi di antara, pranata, teknik, 

grup sosial, dan mode-mode persepsi (Preucel, 2010:1). Arkeologi dalam terminologi Foucault 

untuk menganalisis ilmu pengetahuan humanistik melalui analisis wacana terhadap semiotika dari 

ide, kata, gambar, bunyi dan objek, dalam hal  penelitian ini adalah Candi. Robert W. Preucel 

mengungkapkan arti semiotik sebagai berikut:   

 “Semiotik merupakan lahan kajian, multi disipliner dalam cakupan dan 

dalam skop internasional, mengembangkan studi kecakapan manusia untuk 

memproduksi dan mengerti tanda-tanda. Apakah tanda itu? Tanda adalah semacam 

suatu ide, kata, gambar, bunyi, dan objek yang kompleks berimplikasi dalam: 

komunikasi. Semiotik meneliti sistem tanda dan mode representasi yang digunakan 

manusia untuk menyampaikan emosi, ide, dan pengalaman hidup ” (Preucel, 

2010:5).  



Tanda merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat, sedangkan ilmu yang 

mengkaji tanda adalah Semiotika. Semiotika semula muncul dalam ilmu bahasa, namun 

Roland Barthes berpendapat bahwa tidak hanya digunakan untuk bidang bahasa saja:  

 “Tujuan penelitian semiologi adalah untuk menyusun fungsi dari sistem penandaan 

selain bahasa dalam kesesuaian dengan tipikal proses dari beberapa aktivitas 

strukturalis, yang membuat suatu simulasi dari objek di bawah pengamatan” (Roland 

Barthes dalam Sunardi, 2004:37). 

Dalam artikel  ini hanya akan melihat perubahan makna dalam satu masa periode pengaruh kuasa 

yaitu masa Hindu. 

 
B. KAJIAN TEORI 

Semiotik adalah ilmu tentang tanda. Preucel mengungkapkan arti semiotik sebagai berikut:   

“Semiotics can be as the field, multidisciplinary in coverage and international 

in scope, develop to the study of the innate capacity of human to produce and 

understand signs. What are sign ? Sign are such things as ideas, word, images, sound 

and objects that are multiply implicated in: the communicative . Semiotics thus 

investigates signs systems and the modes of representation that humans use to convey 

their emotions, ideas, and life experiences “ (Preucel, 2010: 5). 

Terjemahan: 

 “ Semiotik dapat sebagai lahan kajian, multidisipliner dalam cakupan dan 

dalam skop internasional, mengembangkan studi kapasitas asli manusia untuk 

memproduksi dan mengerti tanda-tanda. Apakah tanda itu? Tanda adalah semacam 

suatu ide, kata, gambar, bunyi, dan obyek yang kompleks berimplikasi dalam: 

komunikasi. Semiotik meneliti sistem tanda dan mode representasi digunakan 

manusia untuk menyampaikan emosi, ide, dan pengalaman hidup” (Preucel, 2010: 

5).  

Tanda merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat, sedangkan ilmu yang 

mengkaji tanda adalah Semiotika. Benny H. Hoed dalam bukunya Semiotik dan Dinamika 

Sosial Budaya menuliskan sebagai berikut: 

“  Semiotika adalah “ilmu” yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Karena 

manusia memiliki kemampuan untuk memberikan makna pada berbagai gejala sosial budaya 

dan alamiah, maka sayapun berkesimpulan bahwa tanda adalah bagian dari kebudayaan 

manusia. Dengan demikian semiotik adalah “ilmu” yang dapat digunakan untuk mengkaji 

tanda dalam kehidupan manusia “  (Hoed, 2011: xix).   

Semiotika semula muncul dalam ilmu bahasa, namun Barthes berpendapat bahwa tidak 

hanya digunakan untuk bidang bahasa saja:  

“ The aim of semiological research is to reconstitute the functioning of the 

system of signification other than language in accordance with the process typical of 

any structuralist activity, which is to build a simulacrum of the objects under 

observation” (Roland Barthes dalam Sunardi, 2004: 37). 

 



Terjemahan: 

 

 “Tujuan penelitian semiologi adalah untuk menyusun fungsi dari sistem 

penandaan selain bahasa dalam kesesuaian dengan tipikal proses dari beberapa 

aktivitas strukturalis, yang membuat suatu simulasi dari obyek di bawah 

pengamatan“ (Roland Barthes dalam Sunardi, 2004: 37). 

 
C. METODE 

   Pengungkapan makna dalam penelitian ini menggunakan semiotika. Arti Semiotik 

menurut Robert W. Preucel sebagai berikut: 

  “Semiotik merupakan lahan kajian, multi disipliner dalam cakupan dan dalam skop 

internasional, mengembangkan studi kecakapan manusia untuk memproduksi dan mengerti 

tanda-tanda. Apakah tanda itu? Tanda adalah semacam suatu ide, kata, gambar, bunyi, dan 

objek yang kompleks berimplikasi dalam: komunikasi. Semiotik meneliti sistem tanda dan mode 

representasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan emosi, ide, dan pengalaman hidup 

” (Preucel, 2010:5).   

Tanda merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat, sedangkan ilmu yang 

mengkaji tanda adalah Semiotika. Semiotika semula muncul dalam ilmu bahasa, namun 

Roland Barthes berpendapat bahwa tidak hanya digunakan untuk bidang bahasa saja:  

 “Tujuan penelitian semiologi adalah untuk menyusun fungsi dari sistem 

penandaan selain bahasa dalam kesesuaian dengan tipikal proses dari beberapa 

aktivitas strukturalis, yang membuat suatu simulasi dari objek di bawah 

pengamatan” (Roland Barthes dalam Sunardi, 2004:37). 

 

Semiotika dalam penelitian ini menggunakan semiotika mitos dari Roland Barthes. Pengertian 

mitos yang dikemukakan Roland Barthes didekati secara berbeda, meskipun mempunyai akar 

kata yang sama yang berarti ujaran. Mitos bagi Roland Barthes adalah suatu sistem komunikasi 

karena mitos menyampaikan pesan, mitos adalah suatu bentuk dan bukan obyek atau konsep, 

mitos tidak ditentukan oleh  materinya melainkan oleh pesan yang disampaikan. Mitos tidak 

selalu bersifat verbal melainkan dalam berbagai bentuk lain atau campuran antara bentuk verbal 

dan non verbal. Contoh: dalam bentuk film, lukisan, patung, fotografi, iklan ataupun komik. 

Semua dapat digunakan untuk menyampaikan pesan (Zaimar, 2013:19). 

Ciri mitos dan fungsinya untuk memahami lingkungan alam dan diri manusia inilah yang coba 

diteorisasikan oleh Roland Barthes dengan menggunakan semiotik (Sunardi, 2004:89). Mitos 

sebagai kritik ideologis atas budaya massa dan sekaligus menganalisis secara semiotik cara kerja 

mekanik bahasa budaya massa dituliskan oleh Barthes dalam bukunya berjudul Mythologies 

(Sunardi, 2004:85). 

 Mitos yang dimaksudkan Roland Barthes bukanlah mitos seperti cerita yang panjang-

panjang seperti dalam mitologi Yunani misalnya Pahlawan Hercules, Theseus atau Perang Troya, 

Mithos Barthes bukanlah cerita tentang dewa-dewi yang dianggap pernah ada dan diakui 

kebenarannya oleh masyarakat pendukungnya dan merupakan kisah cerita dengan narasi yang 

panjang.  Mitos Roland Barthes merupakan a type of speech, suatu tipe wicara (jenis tindak tutur) 

yang disajikan dengan sebuah wacana (Barthes, 2013:152) Wacana-wacana yang dimunculkan 



membuahkan mitos, manakala mitos diterima maka perilaku masyarakat mengikuti wacana mitos 

tersebut, untuk itulah maka mitos Roland Barthes sering diungkapkan sebagai mitis sebab bentuk 

mitosnya berbeda namun sifat-sifat mitosnya merasuki melalui apa yang diwacanakan. Mitos tak 

menyembunyikan dan tak memamerkan apapun: ia hanya mendistorsi; ia hanyalah sebuah 

pembelokan (Barthes, 2013:186). Perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem pemaknaan 

sekunder akan mengungkap pembelokan-pembelokan tersebut akibat sistem mitis yang bekerja 

dalam masyarakat pendukungnya. 

 Mitos merupakan suatu proses suatu sistem penandaan, sebagai sistem semiotik mitos 

dapat diuraikan sebagai tiga unsur yaitu signifier, signified dan sign pada sistem tingkat pertama 

atau sistem primer. Pada sistem sekunder R. Barthes menggunakan istilah berbeda untuk ketiga 

unsur itu yaitu, form, concept dan signification (Sunardi, 2004:85). Barthes membuat skema 

sistem mitos seperti digambarkan dalam bagan 24 berikut ini: 

 
Bagan 24:  Skema sistem Mitos (Sumber: Sunardi, 2004:315). 

 

 Sistem primer yang mencakup signifier, signified dan sign diambil sepenuhnya menjadi 

bentuk baru pada sistem sekunder menjadi form, concept dan signification. Kalau sistem pertama 

(primer) adalah sistem linguistik, sistem kedua adalah sistem mitis yang mempunyai 

keunikannya. Sistem kedua (sekunder) memang mengambil model sistem pertama, akan tetapi 

tidak semua prinsip yang berlaku pada sistem primer berlaku pada sistem sekunder (Sunardi, 

2004:89). 

 
D. PEMBAHASAN 

Pada relief awal epos Ramayana digambarkan Dasarata mengadakan korban persembahan 

kepada Dewa. Ia adalah seorang raja yang berbudi luhur, baik hati serta memperhatikan 

rakyatnya sehingga kerajaaannya tenteram, damai, dan  bahagia seluruh rakyatnya. Dasarata 

memiliki putra Rama yang merupakan titisan Dewa Wisnu. Tokoh Rama memiliki sifat-sifat 

yang patut dicontoh bagi menusia, ia seorang yang sangat bertanggung jawab dalam tata 

kehidupannya. Seorang yang luhur dan baik budi, walaupun seorang putra mahkota namun dia 

merelakan tahta kerajaan dan bersedia menjalankan sumpah ayahnya untuk melakukan 

pengasingan di hutan, contoh seorang pemimpin yang tidak memikirkan materi duniawi namun 

lebih pada tanggung jawab moral dan kegigihannya menjalankan keteladanan spiritual. 

 Sinta merupakan contoh seorang wanita yang menjaga kesetiaannya serta kesuciannya 

untuk berteguh menantikan suaminya walaupun mengalami berbagai godaan dan rayuan serta 

janji Rahwana. Lesmana merupakan contoh bagi manusia untuk mengasihi saudara tuanya secara 



total dengan segenap pengabdian dan dedikasinya hanya untuk memperjuangkan dharmanya 

kepada kakaknya Rama. Tokoh Hanoman sebagai contoh bagi manusia untuk mengabdikan diri 

kepada tuannya secara total, sebagai pengabdi Negara, apapapun tugas yang diberikan selalu 

dilaksanakan sebaik mungkin sebab dengan demikian dia memiliki dharma yang baik bagi 

majikan sekaligus pengabdian bagi Negara.   

Tokoh antagonis sebagai pelajaran bagi masyarakat pendukungnya bahwa perbuatan-

perbuatan keserakahan, perbuatan tidak beretika akan membuahkan mala petaka baginya. 

Rahwana merupakan tokoh yang serakah, sudah diberi kekuatan oleh Dewa namun malah 

kekuatannya untuk menggangu jagad raya dunia sehingga kehidupan dewa-dewa maupun 

manusia terganggu, namun kemurkaan Rahwana akhirnya dapat dikalahkan. Kombakarna 

merupakan tokoh pendukung antagonis, seorang yang baik dan taat kepada Negara dan 

kakaknya, namun akhirnya meninggal, hal ini memberikan pelajaran bahwa bila kebijakan 

Negara salah yang menanggung mala petaka juga para pembesar dan rakyatnya.  

Tujuan kisah Ramayana adalah kelahiran kembali yang lebih baik dalam siklus karma 

(kompensasi moral) dan samsara (transmigrasi), atau pada akhirnya  pembebasan bukan dualistik 

(moksa) dari khayalan eksistensi individu. Kebebasan ini dianggap untuk menemani realisasi  

kebenaran spiritual diri seseorang (atman) menuju sebagai Brahman (realitas tertinggi). Hanya 

yang satu perilaku sebelum terakhir dan nilai sosial, reformasi etika dan pengabdian bhakti 

(Hindery, 1976:2). Pengabdian kepada Dewa, persembahan kepada para Dewa serta perilaku-

perilaku yang baik di dunia ini akan memberikan moksa, keadaan indah menyatu bersama Sang 

Dewa tertinggi di Nirwana. Inilah epik Ramayana yang mengajarkan nilai-nilai moral bagi 

pengikutnya serta nilai-nilai religi yang seharusnya dikerjakan kepada Dewa, sesama, lingkungan 

alam, maupun terhadap Negara. 

Pada masa Hindu ini para tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana merupakan contoh teladan 

kepada pemeluknya untuk berbuat baik sesuai teladan para tokoh-tokoh itu. Pada masa ini belum 

ada perubahan makna yang signifikan dalam sistem sekunder, masih merujuk pada ajaran 

kepribadian para tokohnya. Tokoh Dasarata merupakan contoh seorang raja yang baik, 

memperhatikan rakyatnya serta setia dalam berdoa kepada sang dewanya. Tokoh Rama, seorang 

yang pemaaf, membela dunia, rela berkorban untuk kebaikan dunia. Tokoh Hanoman adalah 

contoh seorang, mahluk (sebab dia kera) yang selalu berbakti kepada Negara dan rela 

mengorbankan nyawa demi memperjuangkan kebaikan. Tokoh Sinta, selalu mempertahankan 

kesucian seorang wanita, seorang yang setia kepada suami. Tokoh Lesmana, rela berkorban 

untuk saudara tuanya sebab tahu kakaknya menjalankan hal-hal yang baik dan benar. Tokoh 

Wibisana, adalah seorang yang mengerti kebaikan dan membela siapa yang benar. Tokoh 

Rahwana adalah tokoh simbol keserakahan duniawi dan kesewenang-wenangan atas 

kekuasaannya. Tokoh Kombakarna adalah contoh seorang yang membela Negara walaupun 

Negaranya dalam kaadaan bersalah dan Kombakarna menyadari hal itu. Secara ringkas tokoh-

tokoh ini ditulis dalam bagan berikut: Tokoh-tokoh Ramayana dan makna kepribadiannya. 

 

 

 



 
Bagan: Tokoh-tokoh Ramayana dan makna kepribadiannya. 

 Makna kisah epik Ramayana secara denotatif merupakan perwujudan alur cerita yang 

berjalin membentuk cerita kepahlawanan. Makna cerita konotatif merupakan ajaran bagi 

pemeluknya serta bagi umat manusia untuk dapat mencontoh peran-peran yang baik guna 

diterapkan dalam hidup manusia. Makna konotatif sebagai ajaran bagi manusia dipaparkan dalam 

bagan berikut ini.                                                                                   

 

 
Bagan: Makna tokoh Ramayana pada sistem sekunder. 



 

    Para tokoh dalam Ramayana menjadi contoh seseorang untuk berperilaku yang baik, 

merupakan contoh pendidikan karakter untuk berperilaku baik bagi pemeluk agama Hindu pada 

waktu itu sehingga akhirnya orang mampu mencapai moksa di Nirwana. Penghayatan akan kisah 

Ramayana, mampu membangkitkan semangat orang untuk betul-betul mewujudkan ajaran budi 

pekerti luhur yang sangat baik untuk dilakukan dalam kehidupan realitas sehari-hari.  

E.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Relief Ramayana pada sistem primer atau disebut juga sistem linguistik/bahasa, memiliki 

wujud relief pahatan pada dinding Candi Siwa dilanjutkan dengan relief pahatan pada dinding 

Candi Brahma, mulai dari adegan Raja Dasarata mempersembahkan korban dalam upacara ritual 

sebagai dharma hinggga adegan Kusa dan Lawa dinobatkan menjadi raja di Ayodya pada 

dinding Candi Brahma. Ekspresi relief pahatan pada dinding Candi Siwa hingga Candi Brahma 

inilah yang merupakan signifier pada sistem linguistik. Signifier memiliki makna yang 

merupakan isi dari signified,  isi signified-nya  adalah kisah kepahlawanan Rama yang 

merupakan reinkarnasi dari Dewa Wisnu. Signifier dan signified menyatu menjadi sign (tanda), 

yang merupakan sign-nya adalah Relief Ramayana.  Pada sistem mitos, sign Relief Ramayana 

menjadi form dilanjutkan dengan berkerjanya sistem mitos sehingga menumbuhkan isi, concept-

nya dalam adalah ajaran tentang dharma,  ajaran tentang norma dan etika menuju pencapaian 

moksa. Form dan concept  merupakan satu kesatuan yang menjadi signification, 

significatioannya dalam hal ini adalah kitab suci-Ramayana, lebih jelasnya proses sistem 

linguistik dan sistem mitos dipaparkan dalam bagan  berikut ini. 

 
Bagan : Skema Sistem Mitos Relief Ramayana 
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