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Pendahuluan 

 Penelitian keilmuan bidang pendidikan seni khususnya dan bidang pendidikan 

cenderung stagnan,   jalan di tempat. Keilmuwan yang dibangun menjadi stagnan dikarenakan 

penelitian-penelitian yang dibangun sebagian besar mengambil kasus proses belajar mengajar 

di kelas.  Nur Syahid mengutip pendapat senada dari Muchtar Buchori dan H.A.R. Tilaar 

menyatakan bahwa ilmu pendidikan bersifat tertutup sebab hanya persoalan didaktis- metodis, 

kurang partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan (https:// kuliah 2020.wordpress.com). 

Penelitian tindakan kelas  (PTK) menjadi syarat kewajiban guru dalam pendidikan latihan 

profesi guru dan kewajiban melakukan PTK bagi guru yang akan mengusulkan kienaikan 

pangkatnya, terjadi penyeragaman instrumental terjadi rasionalitas instrumental seluruh 

Indonesia.  

 Metode penelitian materi keprofesionalannya hampir tidak pernah dikembangkan. 

Inilah salah satu hal yang membuat dunia pendidikan dan pendidikan seni  tidak mampu maju 

guna mengupas kandungan materi pembelajaran apalagi menerapkan permasalahan secara 

kontektual social kemasyarakatan.  Penelitian pendidik semestinya tidak terbatas pada 

interaksi dalam kelas, tetapi dikembangkan pula kajian kedalaman materi seni serta konteks 

dan aplikasinya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sesuai dengan tingkat cakupan 

standar materi sekolah dasar maupun menengah. Metode penelitian untuk memperdalam 

kajian materi keprofesionalan guru sebenarnya amat banyak jenisnya, dalam tulisan ini hanya 

akan dikupas salah satu metode yang sedang berkembang yaitu semiotika. 

Pembahasan 



 Data judul penelitian thesis dan disertasi  pendidikan mayoritas masih berorientasi 

pada pembelajaran di kelas: Hubungan motivasi ….. dengan prestasi belajar …..; Penerapan 

model pembelajaran ……; penerapan metode pembelajaran (A; B;C …) dalam  mata 

pelajaran …..  Penelitian penelitian PTK yang mengembangkann interaksi belajar mengajar di 

kelas.  Pengalaman keilmiahan yang dibuat sama seluruh Indonesia dengan pembelajaran 

scientific satu sisi mengingatkan perilaku ilmiah para guru namun di sisi lain mengandung 

banyak kelemahan di antaranya penyeragaman instrumental dalam dunia ilmiah sedangkan 

cara-cara penelitian lebih komplek dari hal tersebut. Sebaliknya menjadi kurang produktif 

manakala materi bidang studi ada yang meneliti maka kita tidak perlu meneliti dan 

mengobservasi lagi namun memanfaatkan observasi hasil penelitian para pakar maupun orang 

sebelumnya berkait dengan materi yang dipelajari. 

Penelitian-penelitian pedagogis ini memang dapat mengembangkan pembelajaran di 

kelas namun penelitian tingkat magister dan doktor yang semacam ini tidak akan mampu 

menyelesaikan kasus-kasus dunia pendidikan di dalam konteks problem social 

kemasyarakatan yang dihadapi secara riil berkaitan dengan benturan dunia pendidikan di luar 

kelas. Pengalaman penelitian semacam ini kurang mampu manakala ada persoalan makro 

dalam dunia pendidikan yang sudah berkaitan dengan aspek filosofi pendidikan bangsa, 

program jangka 20 tahun mendatang guna memajukan anak-anak didik bangsa, analisa 

kompleksitas social-masyarakat berkaitan dengan persoalan kemiskinan masyarakat, 

kekerasan masyarakat, benturan ideology, benturan mentalitas instant dan korup. Persoalan 

semacam ini akan tidak mampu dihadapi bila hanya terlatih dalam penelitian intaraksi guru 

murid di kelas, apa lagi bila membuat produk kebijakan  keilmuan bidang pendidikan yang 

berimplikasi pada seluruh persoalan besar bangsa Indonesia yang multi dimensional berbagai 

aspek (mental, filosofi, etnis, ideology, karakter, kekerasan social, kemiskinan sosial, 

budaya).    

 Tulisan ini tidak akan cukup membahas persoalan yang telah diungkap tersebut namun 

setidaknya merupakan ajakan untuk memulai berfikir pada persoalan-persoalan pendidikan di 

luar interaksi pembelajaran dalam kelas. Dalam tulisan ini memberikan paradigma 

pengembangan penelitian kemampuan  bidang materi bukan kemampuan bidang pedagogis.  



Kemampuan pengembangan penelitian bidang materi aspek teori  dan  metodologisnya  juga 

sangat banyak dan komplek, untuk itu dalam tulisan ini hanya akan menguraikan 

pengembangan penelitian bidang  materi melalui metode semiotika. Semiotika yang 

merupakan ilmu yang membahas tentang tanda juga masih terlalu luas sebab ada beberapa 

tokoh pemikir semiotika sperti: Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Hjelmslev, 

Umberto Eco dan Roland Barthes. Dalam tulisan ini secara khusus akan menguraikan 

semiotika mitos dari Roland Barthes dan menguraika proses pemaknaan secara denotative 

maupun konotatif. 

 Roland Barthes mengembangkan gagasan dari Ferdinand de Saussure yang 

menyatakan bahwa tanda terdiri dari dua muka yang tidak dapat dipisahkan. Signé terdiri dari 

significant dan signifié atau dalam kosa kata bahasa Inggris sign terdiri dari signifier dan 

signified. Dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan penanda dan petanda. Penanda dan 

petanda menjadi satu kesatuan semisal coin uang seribu rupiah, ada gambar angklung dan di 

sebaliknya ada angka 1000, angklung dapat dipandang sebagai penanda dan petandanya 

merupakan uang dengan nilai Rp.1000,- rupiah; keduanya menyatu, tidak bisa digergaji 

dipisah menjadi dua dan menjadi logam bergambar angklung dan satu lagi  logam pisahan 

bergambar tulisan 1000. 

 Barthes menggunakan teori significant-signifie yang dikembangkan menjadi teori 

tentang metabahasa dan konotasi. Istilah significant menjadi ekspresi (E) dan signifie menjadi 

isi (C). Namun Barthes mengatakan bahwa antara E dan C harus ada relasi (R) tertentu 

sehingga terbentuk tanda (sign). Ini suatu konsep structural seperti yang dikemukakan de 

Saussure . Konsep relasi ini membuat teori tentang tanda menjadi lebih mungkin berkembang 

karena R ditetapkan oleh pemakai tanda. Menurut Barthes E dapat berkembang membentuk 

tanda baru sehingga ada lebih dari satu penanda dengan C yang sama. Gejala ini disebut 

sebagai metabahasa atau kesinoniman (Hoed, 2014:57). 

 Proses adanya relasi dalam semiotika ini, menurut Roland Barthes mengakibatkan 

perkembangan makna, makna menjadi sangat kompleks. Ada makna denotatif, yaitu 

merupakan makna awal, makna pertama hubungan E dan C. Proses relasi manusia 



memunculkan dua kemungkinan makna tingkat sistem sekunder yaitu makna konotasi dan 

makna meta bahasa. Makna konotasi terjadi bila proses E-R-C pada sistem primer menjadi C 

pada sistem sekunder. Makna meta bahasa terjadi bila proses E-R-C pada sistem primer 

menjadi E pada sistem sekunder  (Barthes, 1957, Sunardi, 2004:71-74, Hoed, 2014:178-179). 

Gambar skema konotasi dan denotasi sebagai berikut diambil dari penjelasan Benny H. Hoed 

dan St. Sunardi dengan ditambahkan sendiri kode tanda panah agar proses pada sistem 

sekundernya lebih jelas. Pada sistem sekunder konotasi yang berkembang adalah Content-nya 

atau isinya; sedangkan pada sistem sekunder metabahasa yang berkembang adalah Expressi-

nya. Sistem konotasi memiliki formula (EC) R C sedangkan metabahasa dengan formula E R 

(EC) (Sunardi, 2004: 72).  

  

Bagan konotasi  dan metabahasa sistem sekunder. 

Semiotika Roland Barthes dapat menggambarkan secara jelas bahwa objek tanda yang 

sama dapat dimaknai secara berbeda, mengalami perubahan dari makna denotasi berkembang 

menjadi makna konotasi serta makna metabahasa atau sinonim. Tanda pada sistem primer 

adalah tanda dasar yang diserap saat pertama kalinya atau makna denotasi. Pengembangan 

pada sistem sekunder dapat berkembang menjadi dua model yaitu perkembangan terhadap 

tanda ekspresinya (E) disebut sebagai pengembangan matabahasa, pengembangan terhadap 

isinya (C) disebut sebagai pengembangan konotasi (Hoed, 2014:97).  Barthes dalam bukunya 

Mythologies mengungkapkan dua tingkat pertandaan yaitu tingkat bahasa dan tingkat mitos 

atau ideologi. Pada tingkat bahasa kesatuan antara penanda dan petanda membentuk tanda. 

Selanjutnya tingkat mitos tanda pada tingkat pertama tadi membentuk menjadi penanda baru, 

yang melalui kesatuannya dengan petanda baru membentuk tanda (Piliang, 2012:336).   

 Benny H. Hoed memberikan contoh sistem primer dan sistem sekunder dalam 

semiotika model Roland Barthes sebagai berikut: 



 “ … kata (baca: ekspresi) Mercy (E) yang maknanya (C) dalam sistem primer adalah 

kependekan dari Mercedes Benz, merek sebuah mobil buatan Jerman. Dalam proses 

selanjutnya makna primer itu (C) berkembang menjadi „mobil mewah‟, „mobil orang kaya‟, 

mobil „konglomerat‟ atau „symbol status sosial ekonomi yang tinggi‟ (sistem sekunder). 

Pengembangan makna (C) seperti itu oleh Barthes disebut konotasi “ (Hoed, 2011:85).  

 

Benny H. Hoed menggambarkan contoh sistem primer dan sistem sekunder makna konotasi 

untuk mobil Mercy pada bagan 3, sebagai berikut: 

 

Pada bagan 4 berikut ini Benny H. Hoed mencontohkan perkembangan makna sistem tanda 

pada tingkat sekunder yang disebut sebagai metabahasa atau sinonim; pada contoh ini 

perubahan terjadi pada Ekspresi bukan pada Contennya. Orang yang dapat menggunakan ilmu 

gaib untuk tujuan tertentu diberi nama dukun (Ekspresi E1), pada tingkat sekunder 

Ekspresinya saja yang berkembang  menjadi para normal, orang pinter. 

. 



 

Sistem sekunder yang merupakan perluasan dari ekspresi (E) dan isi (C) dapat berlangsung 

berkali-kali yang sejajar dengan teori semiosis berlanjut dari Charles Sanders Peirce (Hoed, 

2011:160).  

 Barthes mengembangkan pula semiotika sistem mitos guna mengkaji fenomena 

kebudayaan, 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). 

 Terapan semiotika Roland Barthes dalam bidang seni sangatlah luas objek materi yang 

dapat dikaji. Dalam tulisan ini hanya diberikan sedikit contoh lontaran pembuka guna terapan 

analisis seni dengan menggunakan  semiotikan Roland Barthes. Salah satu contoh misalnya 



fenomena Gong pada gamelan upacara sekaten di Yogyakarta maupun Surakarta.  Agar lebih 

ringkas dan jelas maka digambarkan dalam bagan berikut ini tentang makna denotasi dan 

konotasinya. 

 

 Gong dalam permainan musik gamelan sekaten dibunyikan sebagi penuntun irama dan 

penegas bagian-bagian wilet, inilah yang merupakan makna denotasi, atau disebut juga makna 

dalam sistem primer, makna dalam sistem linguistic. Pada sistem sekunder menjadi makna 

dengan isi /content (C2) makna yang berkembang bukansebagai penuntun irama gamelan 

sekaten namun berkembang menjadi tempat masyarakat memohon kesehatan, memohon 

rejeki, mohon restu atas kesuksesan pekerjaan, mohon kesejahteraan hidup. 

 Contoh lain misalnya kita mencerna ulang apakah memang musik angklung dihargai 

oleh masyarakatnya sendiri di Indonesia  ?  Walaupun music angklung sudah dikategorikan 

masuk alat musik intangible UNESCO pada bulan November tahun 2010. Pertama kita 

menganalisis secara struktur kepingan uang logam coin Rp 1000,- rupiah. Pada kepingan 

tersebut digambarkan alat music angklung, bila mamang serius menghargai dan 

mengembangkan musik intangible UNESCO tersebut setidaknya kita buat kepingan uang 

logam senilai satu juta rupiah, sehingga bila mendapat gambar uang angklung berarti kita 

mendapatkan rezeki uang satu juta rupiah.   Bila kita menggabungkan antara teori semiotika 



Roland Barthes dengan perpaduan panganalisaan dekonstruksinya Derida maka yang terjadi 

masyarakat tidak menghargai instrument music angklung sebab music angklung adalah music 

ecek-ecek, music pinggir jalan, music para pengamen yang cukup dihargai recehan logam 

seribu rupiah, bila digambarkan dalam bagan menjadi seperti berikut ini: 

    

Secara analogi terapan semiotika Barthes ini dapat dipergunakan untuk menganalisa 

alat-alat musik, lebih-lebih peralatan musik yang memiliki fenomena budaya dalam 

masyarakatnya. Kita ambil saja salah satu alat music Nias semisal Fo‟ere. Alat music ini 

pertama dilihat struktur bentuknya dan atribut-atributnya (model, ukuran, gaya, teknik 

pembuatan, teknik memainkan). Cari data tertulis dari alat tersebut, asal-usul, segala hal ihwal 

tentang alat tersebut, hubungkan dengan konteks yang akan ditelaah, diteliti, rangkaikan 

dengan semiotika Roland Barthes. Proses ini akan menemukan makna denotasi, makna 

konotasi pada sistem primer dan sekunder selanjutnya ditemukan sistem mitos yang 

mendasari proses perubahan makna tersebut. Alinea ini bisa menjadi salah satu contoh  lahan 

menganalisa  alat music Fo‟ere dengan semiotika sistem mitos Roland Barthes. 

  Dalam semiotika selain mengembangkan sistem matebahasa dan sistem konotasi, 

Barthes menguatkan teorinya dengan analisa sistem mitos yang berlaku dalam masyarakatnya, 

sistem mitos ini tidak hanya cerita-cerita panjang masa kuno namun juga ucapan-ucapan 

pendek, narasi pendek dalam kehidupan modern yang sering dipergunakan dalam tindak tutur 

para politisi, pejabat maupun bahasa iklan. Dalam makalah ini dicontohlan semiotika sistem 

mitos dari Roland Barthes guna menganalisa benda seni Relief Ramayana Candi Prambanan. 



Agar mudah paparannya serta meringkas narasi uraian tulisan ini maka gambarkan dalam 

bagan berikut ini: 

  

Pada paparan bagan di atas digambarkan proses perubahan makna pada sistem sekunder 

Relief Ramayana mulai dari masa pengaruh kuasa Hindu, Islam, Kolonial dan masa 

Kemerdekaan dengan analisis semiotic dan gagasan sistem mitos yang bekerja dan diterima 

mjasyarakat pendukungnya dari Roland Barthes.  

 Relief Ramayana pada sistem linguistik masa pengaruh kuasa Hindu, 

Ramayana (signifier) berarti Kisah Epos Ramayana (signified), signifier dan signified 

menyatu menjadi sign, sign-nya adalah Ramayana. Pada sistem mitos pengaruh kuasa Hindu, 

Ramayana diambil alih sepenuhnya menurut Barthes dengan istilah form, form-nya adalah 



Ramayana, form memunculkan concept dengan bekerjanya sistem mitos, dalam hal ini 

concept-nya adalah ajaran dharma, ajaran etika dan norma-norma perilaku hidup. Kesatuan 

antara form dan concept terwujud signification, dalam hal ini signification-nya adalah Kitab 

Suci Ramayana. Pada masa pengaruh kuasa Islam signification-nya menjadi Kisah Sri Rama. 

Pada masa pengaruh kuasa Kolonial signification-nya menjadi Relief Eksotis. Pada masa 

Kemerdekaan form-nya adalah Ramayana, concept-nya adalah pertunjukan Ramayana untuk 

pariwisata, kerajinan seni, gift, ajaran etika dan moral kepahlawanan, signification-nya 

menjadi Sendratari Ramayana, Ramayana Prambanan.   

 

Kesimpulan 

  Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Firdinand de Saussure mengemukakan bahwa 

tanda terdiri dari penanda dan petanda yang keduanya merupakan satu kesatuan. Roland 

Barthes membuat perkembangan dengan adanya sistem primer yang merupakan sistem 

linguistik dan sistem sekunder dengan sistim mitos. Roland Barthes membeberkan adanya 

makna denotasi pada sistem primer dan makna konotasi pada sistem sekunder. Metabahasa 

adalah perubahan nama sinonim sehubungan dengan relasi tipe wicara yang dibangun dan 

diterima masayarakat pendukungnya, perubahan ini terdapat pada sisi Ekspresi (E). Konotasi 

adalah perubahan makana setelahadanya relasi tipe wicara dengan sistem mitos yang diterima 

masyarakatnya sehingga mengakibatkan perunahan makna pada sisi isi atau Content (C). 

 Teori Semiotika Roland Barthes maupun metode semiotika melalui proses semiosis 

pemaknaan sistem sekunder dan sistem primer  mampu memperdalam kajian  materi-matei 

bidang studi seni baik seni tari, musik , drama dan rupa. Analisa semiotic ini perlu mendapat 

perhatian serta penelitian lebih lanjut guna penerapan dan pengembangan dibidang keilmuan 

materi seni itu sendiri, sehingga penelitian-penelitian dunia pendidikan bukan hanya bertumpu 

pada penelitian paedagogis mengurai interaksi pembelajaran di kelas saja. 
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