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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

Kegiatan manusia tidak lepas dari peranan komunikasi dalam sehari-hari, 

Komunikasi seperti menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan karena menjadi cara satu 

satunya bagi manusia menyampaikan ide atau pendapat kepada orang lain baik itu di 

lingkungan masyarakat maupun keluarga dengan menggunakan komunikasi verbal 

ataupun nonverbal, begitupula didalam menjalani kehidupan rohani untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan tentang batin manusia perlu juga adanya komunikasi 

kepada Tuhannya. 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi menurut tokoh komunikasi Indonesia, Deddy Mulyana yaitu 

Komunikasi merupakan kebutuhan yang pokok bagi setiap individu, Komunikasi 

berfungsi sebagai cara mengutarakan sesuatu dalam kehidupan bersosial yang mampu 

mengisyaratkan tentang komunikasi sebagai cara membangun sebuah konsep pada diri 

sendiri.   

Didalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, menurut Deddy Mulyana 

komunikasi berasal dari kata Communication yang dari kata latinya communis berarti 

‘sama’. Communicatio yang berarti membuat kesamaan, dalam konteks ini yang 

dimaksudkan dengan kata tadi adalah membuat sebuah kesamaan dalam pemikiran, 

makna ataupun tentang pesan. 
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Begitu juga dengan tokoh komunikasi Onong U Effendy yang menyebutkan 

tentang komunikasi bahwa komunikasi itu sendiri adalah membuat sebuah kesamaan 

dalam bermakna. 

Harold Lasswell dengan pengetahuannya tentang Ilmu Komunikasinya 

mengatakan tentang bagaimana membuat sebuah komunikasi menjadi gambaran yang 

sederhana untuk dijelaskan secara mudah agar dapat dipahami yaitu dengan menjawab 

tentang pertanyaan who says what in which channel to whom with what effect? Atau 

dalam bahasa Indonesianya adalah siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada 

siapa dengan pengaruh apa?. 

2.1.2 Fungsi Komunikasi  

Komunikasi pada dasarnya untuk kita bertukar tentang pikiran melalui cara 

interaksi. Ada empat fungsi yang disebutkan menurut Effendy yaitu: 

1. Informasi, memberikan info pada masyarakat untuk memberitahu pada 

masyarakat tentang pikiran, ide, tingkah laku, dan menyampaikan segala 

sesuatunya kepada orang lain. 

2. Pendidikan, Berfungsi sebagai cara untuk mendidik, memalui cara 

komunikasi manusia yang berada dalam masyarakat akan bisa menyalurkan 

pemikiranya pada orang lain sehingga orang lain juga mendapatkan 

pemikiran tersebut. 

3. Menghibur, memiliki funsi untuk menghibur selain sebagai informasi dan 

pendidikan komunikasi ini mampu memberikan hiburan bagi orang lain. 

4. Mempengaruhi, Setiap individu atau manusia yang sedang melakukan 

interaksi komunikasi, tentu akan berusaha untuk saling mempengaruhi 
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pemikiran. Dalam berjalannya fungsi ini jika ditelusuri lebih dalam lagi 

fungsinya akan mampu merubah tingkah laku bahkan juga sika seseoramg 

dengan sesuai keinginan komunikan. 

2.1.3  Macam-Macam Bidang Komunikasi 

Komunikasi adalah aspek terpenting dalam kehidupan bersosial, cakupan yang 

sangat luas tentang komunikasi hingga ada banyak terdapat jenisnya yang bisa 

dikategorikan sesuai dengan kebutuhan komunikasinya, adapun jenisnya sebagai 

beritukut: 

1. Komunikasi Sosial, Interaksi sosial untuk membangun tentang konsep diri, 

upaya dalam mendapatkan kebahagiaan, aktualisasi pada diri, 

menghindarkan akan ketergantungan dan tekanan. Komunikasi yang 

dilakukan dengan membangun sebuah hubungan dengan masyarakat. 

2. Komunikasi Organisasi, Komunikasi yang berfungsi di dalam lingkungan 

pekerjaan sehingga disinilah peranan dalam komunikasi untuk mengambil 

keputusan demi mencapai tujuan dari organisasi tersbebut. Informasi 

komunikasi ini akan berjalan ketika dilakukannya kegiatan komunikasi 

seperti lisan, tanda, tulis, juga dengan menggunakan media ataupun sama 

sekali menggunakan media. 

3. Komunikasi Politik, Sebagai mana kita ketahui dunia perpolitikan 

membutuhkan komunikasi yang sangat baik untuk mencapai tujuannya 

karena berhubungan langsung dengan keperluan tertentu. Komunikasi 

dengan menggunakan pernanan jabatan, aktor politik, kekuasaan, 

pemerintahan yang dalam prosesnya sangat mempengaruhi proses dan 
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tujuan komunikasi nantinya. Komunikasi yang bertujuan membuka 

pemikiran atau cara pandan, serta upaya untuk mempengaruhi masyarkat 

atau individu sebagai sasaran politik. 

4. Komunikasi internasional, Komunikasi yang dilakukan oleh komunikator 

untuk mewakili negara dalam upaya menyampaikan informasi atau pesan 

kepada negara lain berkaitan dengan tujuan dari negera tersebut. Kegiatan 

komunikasi internasional ini berlangsung ketika adanya interaksi dari dua 

bangsa atau lebih, bisa melalui antar individu maupun antar pemerintahan. 

5. Komunikasi Antarbudaya, Komunikasi dari sekelompok orang yang 

berbeda latar belakang budayanya dan hidup serta mampu berkembang 

pada sekelompok tertentu hingga berregenerasi terus menerus. Kegiatan 

komunikasi antarbudaya akan berkembang ketika adanya perpindahan 

individu atau kelompok pada daerah tertentu untuk berlibur, kunjungan 

ataupun menetap. 

6. Komunikasi Pembangunan, Bidang komunikasi ini sangat erat kaitannya 

dengan sistem ekonomi dan sosial karena berhubungan langsung dengan 

perkembangan sosial untuk melakukan perubahan yang lebih baik tentunya. 

Berjalannya komunikasi ini karena adanya yang memprakarsai atas 

diwujudkannya pembangunan pada masyarakat, namun masyarakat juga 

menjadi target tujuan sehingga memunculkan tujuan menerima perubahan, 

memahami serta turtu berpartisipasi didalamnya. 

7. Komunikasi Tradisional, Komunikasi yang sangat sederhana karena 

menjadi komunikasi dimana belum tersentuhnya dunia dan kecanggihan 
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modern, dengan tujuan yang sama sebagai penyampai pesan namun 

komunikasi yang ini menggunakan media tradisional tentunya. Komunikasi 

ini merupakan dari bagian tradisi, seperti ritual keagamaan dan banyak hal 

lain di masyarakat terdahulu. Kini komunikasi ini mulai jarang digunakan 

seiring kemajuan teknologi dalam berkomunikasi. Pesan yang disampaikan 

dalam komunikasi tradisional ini seperti beritkut: 

o Bedug 

o Ritual Agama 

o Kentongan 

o Cerita Rakyat 

o Tarian 

o Wayang 

     2.1.4  Komunikasi Dakwah 

Komunikasi adalah bagian penting dalam kehidupan umat manusia karena 

prosesnya selalu berkelanjutan. Oleh karenannya, peran komunikasi mendapat posisi 

yang cukup penting bagi manusia sebagai anggota masyarakat, makhluk sosial dan 

beragama. Komunikasi yang tidak hanya dilakukan terhadap sesama manusia dan 

lingkungan hidupnya saja, melainkan dengan tuhannya. Dalam Al-Quran terdapat 

banyak sekali ayat yang menggambarkan tentang proses komunikasi. Salah satu 

diantarannya adalah dialog yang terjadi pertama kali antara Allah Swt, malaikat dan 

manusia. Dialog tersebut sekaligus menggambarkan salah satu potensi manusia yang 

dianugerakan Allah Swt. Kepada manusia. Potensi tersebut dapat dilihat dalam QS Al-

Baqarah (2) 31-33. 
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“Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian 

mengemukakannya kepada malaikat lalu berfirman: Sebutkanlah kepada-ku nama-

nama benda itu jika kamu orang-orang yang benar!’ Mereka menjawab: 

‘Mahasuci engkau, tidak ada yang Engkau ketahui selain apa yang telah Engkau 

ajarkan kepada kami.’ ‘Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi 

Mahabijaksana.’ Allah berfirman; ‘Hai Adam, beritahukanlah nama-nama benda 

itu.’ Allah berfirman; ‘Bukanlah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya 

Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan 

dan yang kamu sembunyikan.” (QS Al-Baqarah [2]: 31-33) 

Ayat diatas, memberikan informasi  sesungguhnya manusia dianugerahi Allah Swt. 

Potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda di 

sekitarnya, Salah satu keistimewaan manusia yang terekam dalam ayat diatas adalah 

kemampuannya mengekspresikan apa yang terlintas dalam benaknya serta 

kemampuannya menangkap bahasa sehingga mengantarkan manusia untuk 

“mengetahui”. Di sisi lain adalah kelebihan manusia untuk merumuskan suatu ide dan 

memberikan nama bagi segala sesuatu adalah langkah menuju terbentuknya suatu 

manusia yang berpengetahuan luas dan munculnya ilmu pengetahuan.  

Menurut Dedy Mulyana komunikasi  secara ringkas nerupakan suatu transaksi yang 

dinamis, melibatkan gagasan dan perasaan. Pada konteks dakwah ada proses sebuah 

komunikasi yang berlangsung, dalam dakwah pada perspektif komunikasi maka 

perlunya kajian komunikasi yang biasa disebut dengan komunikasi dakwah. 

Komunikasi dan Dakwah tak lepas dari kebudayaan suatu daerah, kebiasaan, dan 

sosialnya hal ini juga mampu mempengaruhi sebuah proses komunikasi dakwah 
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sehingga memungkinkan ada banyak hal  dan cara pandang yang berbeda tentang 

bagaimana komunikasi dakwah itu berlangsung dan akan banyak muncul hal baru pula  

ketika semua perbedaan itu menjadi satu dalam berkomunikasi di masyarakat. 

Pada dasarnya komunikasi dakwah merupakan bentuk komunikasi pada umumnya, 

namun ada hal yang membedakan pada komunikasi ini yaitu terletak pada tujuan 

komunikasi itu dan cara berkomunikasinya. Komunikasi pada umumnya adalah 

bertujuan agar proses pesan yang disampaikan komunikator  diterima oleh komunikan 

sehingga, pesan yang disampaikan mampu merubah sikap, perilaku sesuai kehendak 

dari komunikator. Sedangkan untuk komunikasi dakwah bertujuan untuk merubah 

sikap dan perilaku berdasarkan pada Al Quran dan Hadist  sesuai dengan pesan yang 

telah disampaikan oleh komunikator tersebut.   

Menurut salah satu tokoh komunikasi Harold D Laswell, dengan teorinya 

menyebutkan unsur komunikasi ada dalam rangkaian kalimat Who says what to whom 

in what channel with what effect. Dalam ruang lingkup komunikasi dakwah pada 

prespektif komunikasi ada dalam tabel yang bisa diuraikan sebagai berikut : 

Who Pendakwah atau Dai 

Says what Materi dakwah yang disampaikan 

In what channel Menggunakan media apa 

To Whom Jamaah, umat Muslim 

With what effect Dampak perubahan apa yang terjadi setelah informasi 

diterima oleh umat Muslim pada kehidupannya 
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Ahmad mubarok dalam buku Psikologi Dakwah mengungkapkan bahwa kegiatan 

dakwah adalah kegiatan komunikasi, di mana dai mengkomunikasikan pesan dakwah 

kepada mad’u, baik secara perseorangan maupun kelompok. Secara teknis, dakwah 

adalah komunikasi dai (Komunikator) dan mad’u (Komunikan). 

Dalam sebuah proses komunikasi dalam konteks dakwah ada hal yang sangat 

mempengaruhi saat proses komunikasi itu berlangsung karena komunikasi juga 

merupakan kegiatan psikologis. Dalam pengertian yang lebih luas, persuasif dapat 

diartikan sebagai suatu proses mempengaruhi pendapat, dan tindakan orang dengan 

menggunakan manipulasi psikologis, sehingga orang tersebut bertindak atas 

kehendaknya sendiri. Penegasan tersebut dimaksudkan untuk mengadakan pembedaan 

dengan koersi (coersion). Walaupun pada kenyataanya tujuan persuasif dan coersi 

adalah sama yakni mengubah sikap, pendapat atau perilaku, tetapi jika persuasif itu 

dilakukan dengan halus, luwes, yang mengandung sifat-sifat manusiawi sementara itu, 

coersi banyak mengandung sanksi dan ancaman, perintah, instruksi, bahkan suap, 

pemerasan dan boikot. 

Komunikasi yang bersifat persuasif ini untuk bisa mencapai tujuan dan sasarannya, 

maka seorang komunikator perlu melakukan perencanaan secara matang, sedangkan 

perencanaan dilakukan didasarkan komponen-komponen proses komunikasi. Bagi 

seorang dai atau komunikator, suatu pesan dakwah yang akan dikomunikasikan sudah 

jelas isinya, tetapi yang perlu dijadikan pemikirannya yaitu tentang pengolahan pesan 

(message management). Pesan harus ditata sesuai dengan diri komunikan atau mad’u 

sesuai yang akan dijadikan sasaran. Komunikator harus terlebih dahulu melakukan 

komunikasi interpersonal (interpersonal communication) komunikasi dengan diri 
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sendiri, berdialog dengan diri sendiri, bertanya untuk diri sendiri untuk dijawab oleh 

diri sendiri.  

Pesan yang akan disampaikan ini harus dikondisikan dengan pendidikannya, latar 

belakang, ideologinya, apakah itu perorangan ataupun kelompok dan dari situlah bisa 

menentukan dengan media apa yang akan digunakan oleh dai atau komunikator agar 

pesan yang disampaikan tidak sia-sisa dan menancap pada pemikiran mereka.  

 

2.1.5 Unsur Komunikasi Dakwah 

Dakwah juga berarti mengundang, memanggil, mengajak, menyeru, mendorong 

serta memohon (amin, 2009). Dakwah dalam prespektif komunikasi akan selalu  

mengajak kearah yang lebih positif dan lebih baik.  Ajakan untuk bertingkah laku dan 

sifat yang baik, kebenaran dan amal saleh dalam prespektif islam disebut sebagai 

komunikasi dakwah (Romli,2013). Dalam terjadinya proses komunikasi dakwah juga 

tidak lepas dari unsur komunikasi dakwah itu sendiri yang tentunya memiliki kesamaan 

pada unsur komunikasi pada umumnya, namun dalam konteks yang lebih rohaniah 

yaitu: 

1. Dai (Pendakwah), berasal dari bahasa arab yang berarti seseorang yang 

melakukan proses dakwah (munawwir, 1997). Dai adalah seorang pelaku 

komunikasi yaitu sebagai komunikator dalam konteks agama islam 

pendakwah melakukan penyebaran agama atau pesan melalui lisan, tulisan, 

visual ataupun tingkah laku yang dilakukan individu maupun kelompok dan 

berdasarkan al Quran dan Hadist (Munir, 2006) 
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2. Mad’u (komunikan) Menurut (Munir 2006), mad’u merupakan individu 

maupun kelompok yang menjadi sasaran materi dakwah akan diberikan. 

Dalam ruang lingkup komunikasi mad’u adalah komunikan. Bagi seorang 

komunikator atau pendakwah, sebelum menyampaikan pesan dakwah 

kepada mad’u perlu adanya perencanaan secara matang tentang bagaimana 

pengolahan pesan yang benar agar tersampaikan tepat pada sasaran maka 

perlu diperhatikannya kesiapan dai tersebut. Seorang dai harus melakukan 

komunikasi pada diri sendiri, bertanya, berdialog dan menjawab pertanyaan 

oleh diri sendiri. Pesan untuk mad’u disesuaikan dengan pendidikan, latar 

belakang, ideologi, individu atau kelompok dan menentukan juga dengan 

media apa pesan itu diberikan untuk mad’u agar selalu menancap pada diri 

mereka. 

3. Maddah (materi dakwah) Merupakan isi pesan apa yang disampaikan 

sebagai materi dakwah untuk para mad’u selama proses dakwah tersebut 

beralangsung. Materi dakwah yang disampaikan merupakan materi yang 

diambil pada Al Quran, sehingga pesan yang disampaikan memiliki sumber 

yang jelas dan benar sesuai dengan ajaran umat islam. Pengalaman dan ilmu 

yang luas oleh dai sangat diperlukan untuk memperluas pengetahuan 

terhadap pesan yang disampaikan, namun dalam penyampaiannya perlu 

juga menyesuaikan kondisi pada mad’u nya.   

4. Wasilah (Media dakwah) media dakwah adalah alat atau memalui cara 

apa dai menyampaikan pesan kepada mad’u agar lebih mudah diterima 

secara tepat. Menggunakan media sebagai alat berdakwah akan 
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mempermudah dan memberikan daya tarik tersendiri pada mad’u untuk 

memperhatikan secara keseluruhan pesan yang diberikan. Menggunakan 

wasilah dengan efektif akan mempermudah pemahaman yang diberikan 

pada materi yang di sajikan dalam berdakwah. Merupakan sebuah metode 

pembelajaran yang umum dan sistematis terutama dalam mencari 

kebenaran ilmiah (yusuf, 1981).  

Media sebagaimana kita ketahui bersama adalah salah satu sarana 

dalam kita menyampaikan sesuatu dari sumber kepada penerima. 

Komunikasi bermedia (mediated communication) adalah komunikasi 

menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan pesan kepada 

komunikan yang jauh tempatnya, dan atau banyak jumlahnya.  

Komunikasi bermedia disebut juga sebagai komunikasi tak 

langsung dan konsekuensinya arus balik tidak terjadi apabila proses 

komunikasi sedang berlangsung. Media komunikasi memiliki banyak 

jenisnya mulai tradisional hingga modern sebagai contoh kentongan, beduk, 

pegelaran kesenian, surat kabar, papan pengumuman, majalah, film, radio, 

tulisan cetak, visual, aura, dan audio visual. 

Disadari atau tidak media dalam penggunaan komunikasi terutama 

media masa telah meningkatkan intensitas, kecepatan dan jangkauan 

komunikasi yang dilakukan manusia dalam berbagai hal. Media apakah 

yang terbaik untuk mempopulerkan, mengajarkan, menetapkan atau 

mengingatkan sesuatu dalam dakwah. Secara terperinci, Hamzah Ya’qub 

membagi media dakwah itu menjadi lima: 
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1. Lisan, media dakwah paling sederhana dan dapat berupa 

pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan dan 

sebagainnya. 

2. Tulisan, buku majalah, surat kabar, korespondensi, spanduk, 

dan dll. 

3. Audio visual, dakwah dengan merangsang indra 

pendengaran, pengelihatan atau keduanya. 

4. Akhlak, perbuatan nyata yang mencerminkan agama Islam. 

 

2.1.6 Tujuan Komunikasi Dakwah 

Pada dasarnya berdakwah merupakan komunikasi dengan berlandaskan keyakinan 

agama Islam, yang berupaya untuk menyebarkan tujuan Islam itu sendiri dan dakwah 

merupakan sebuah tangan yang panjang untuk menyalurkan sebuah kebaikan dan 

hingga merangkul semua kalangan di umat Islam untuk saling bersatu dan 

menyebarkan syariat Islam yang ada dalam kita suci Al Quran. 

Ajaran Islam memberikan sebuah keyakinan, penghayatan, kesadaran, pengenalan 

terhadap manusia untuk berkometmen dalam menjalani hidup yang lebih baik. Adapun 

beberapa tujuan dakwah yang ada di dalam Al Quran yaitu : 

1. Menyatukan umat muslim dan menegakkan agama Allah . isi surat As Syura “ Dia 

(Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan –Nya kepada 

Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami 

wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan jaganlah 
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kamu berpecah belah tentangnya. Sangat berat bagi orang musyrik agama yang kau 

seru kepadanya” (QS.Asy Syura: 13). 

2. Menghidupkan lagi hati yang telah tertutup (mati), sesuai dengan surat Al Anfal “ 

Hai orang-orang yang beriman, patuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila 

rasul menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu” (QS. Al Anfal 

24). 

Kutipan surat di atas memaparkan kepada umat manusia agar senantiasa tetap 

mencari ridho Allah dalam setiap perjalanan hidupnya agar tetap dalam jalan menuju 

kebenaran. Tujuan dakwah akan benar-benar tercapai apabila manusia mampu 

menggunakan, menerapkan, mencerminkan dalam berkehidupan sehingga puncak 

utama dakwah mampu tersampaikan dengan baik. 

2.2 Simbol Budaya Jawa  

Simbol Budaya Jawa banyak terdapat di sekitar kita, bahkan itu mungkin saja sering 

kita pakai dalam keseharian namun tidak kita sadari. Simbol budaya jawa sangat kuat 

nuansanya ketika kita berada pada daerah yang masih pedesaan atau jauh dari 

perkotaan, karena kebanyakan para masyarakat di pedesaan lebih menjaga kebudayaan 

yang ada sebagai peninggalan dari para leluhur dengan ucapan terimakasih dengan 

berbagai upacara adat yang berbeda. Di daerah perkotaan terutama kota besar akan 

sangat jarang kita temui hal yang berbau kebudayaan, karena cara berfikir masyarakat 

kota bisa dibilang jauh modern, namun tidak menutup kemungkinan banyak genius 

dan pakar kebudayaan yang tinggal dikota untuk memperkenalkan kebudayaan yang 

dimiliki negeri ini kepada dunia luar. 
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2.2.1 Pengertian Budaya 

Ada banyak definisi menurut spesialis tentang kebudayaan jawa yang berasal dari 

Amerika, Clifford Geertz dalam kaitan komunikasi simbol-simbol. Dikatakan (Geretz, 

dalam Susanto, 1992:57): 

“Kebudayaan adalah sebuah pola makna yang tertuang pada simbol yang 

diwariskan melalui sejarah. Kebudayaan merupakan sebuah sistem dari konsep 

yang diwariskan dan diungkapkan pada bentuk simbolik melalui mana manusia 

berkomunikasi. Mengekalkan dan memperkembangkan pengetahuan tentang 

kehidupan ini dan bersikap terhadap kehidupan ini.” 

Indonesia adalah negara yang paling banyak memiliki budaya, bahasa dan agama 

mulai dari Sabang sampai Merauke, di dalam sebuah budaya juga memiliki cara masing-

masing dalam ber suku di suatu daerah. Memiliki ratusan adat dan bahasa yang saling 

berbeda dengan suku lain namun juga memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa penyatu 

semua bangsa dalam berkomunikasi antar sesama masyarakat Indonesia yang berbeda 

daerah. 

Ragam tradisi yang ada di Nusantara ini tentunya juga tidak lepas dari nenek 

moyang terdahulu, jauh sebelum era modernisasi ini berkembang pesat. Kepercayaan akan 

sebuah mitos dan kepercayaan di suatu suku Indonesia masih sangat kuat, sehingga 

masyarakat Indonesia  mungkin bisa dikenal masih memegang kepercayaan akan tahayul 

yang disebarkan melalui generasi ke generasi sehingga hal ini terus menjadi sebuah 

cirikhas masyarakat Nusantara ini. Masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi dengan 

sesama akan selalu memiliki logat bahasa yang berbeda karena daerah tinggal mereka 
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berasal menjunjung tinggi bahasanya masing masing, selain untuk berkomunikasi namun 

juga menjadi budaya setiap daerah yang harus dilestarikan, adapun hal lain yang menjadi 

ciri khas suatu daerah yaitu pakaian, ras, bentuk bangunan, aksesoris, makanan, musik, 

senjata, dari situlah dapat dengan mudah kita ketahui daerah asal seseorang tersebut. 

Khususnya ditanah jawa kebudayaan yang sangat terkenal dan sangat diagungkan karena 

memiliki arti dan makna kehidupan yang tinggi menuju ke kehidupan sebenarnya adalah 

budaya wayang yang kala itu sangat populer di masyarakat hingga  mendapat ruang 

tersendiri di hati masyarakat jawa kala itu. 

2.2.2 Wayang 

Wayang adalah budaya yang berumur sangat tua yang ada di Indonesia, para ahli 

menyebutkan bahwa wayang di Indonesia sendiri mulai berkembang dan dikenal sekitar 

tahun 1500 tahun sebelum masehi. Nenek moyang kita memiliki keyakinan bahwa setiap 

benda hidup memiliki roh atau jiwa, ada yang baik maupun yang buruk. Beranggapan agar 

roh tersebut tidak menganggu maka roh tersebut dilukis didalam bentuk ilustrasi atau 

bayangan (wayang), disembah dan diberi sesajen yang kemudian dikenal dengan 

kepercayaan Animisme. 

Kepercayaan nenek moyang ini berlangsung lama, hingga kedatangan agama hindu 

yang datang dari India yang termasuk juga dengan budayanya maka gambaran ilusi wayang 

tersebut beralih fungsi, yang dahulunya untuk penyembahan berubah menjadi alat peraga 

untuk penyebaran agama hindu. Wayang sendiri merupakan salah satu puncak dari 

kesenian budaya Indonesia yang paling unggul diantara budaya yang lainnya, kebudayaan 

wayang itu sendiri meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni lukis, seni 

pahat dan seni perlambang, semua unsur melebur menjadi satu. Budaya wayang terus 
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berkembang dari masa ke masa hingga juga menjadi media penerangan, dakwah, 

pendidikan, hiburan, pemahaman filsafat. 

Wayang juga memiliki banyak ragamnya seperti wayang kulit (wayang kulit 

hewan), wayang suket (wayang rumput), wayang beber (wayang lukisan kain), wayang 

uwong (wayang orang), wayang krucil (wayang kayu). Pagelaran wayang sendiri juga 

terasa kuat dan erat kaitanya dengan sosiokultural dan religi bangsa Indonesia, khususnya 

orang jawa, selain itu nama dan istilah teknis pewayangan semuanya berasal dari bahasa 

Jawa (kuna) bukan berasal dari bahasa lain, termasuk untuk aksesoris, pakaian dan 

ornament pada ruang pagelaran juga mendukung kesan budaya jawa yang kuat. Wayang 

tidak hanya sebagai tontonan, namun juga sebagai tuntunan dalam kehidupan untuk 

mencapai kebahagiaan dunia dan akherat dalam tingkat kesempurnaan abadi. 

 
Foto Wayang kulit, Sumber : 

(https://lirikmalang.wordpress.com/2015/01/12/menengok-pasangan-soesmedi-seniman-pengrajin-wayang-kulit/) 

 

Pada website resmi milik Unesco, www.unesco.org terdapat rilisan artikel yang 

membahas mengenai wayang, UNESCO pada tanggal 7 November 2003 telah menetapkan 

sebagai warisan dunia, dan dunia juga mengakui bahwa wayang sebagai master piece 

(master perdamaian) karya bangsa Indonesia yang mendapat predikat “THE ORAL AND 

INTANGIBLE WORLD HERITAGE OF HUMANITY” oleh PBB melalui UNESCO, jika 

dikaji secara cermat wayang memiliki makna filosufis yang sangat berarti bagi kehidupan 

https://lirikmalang.wordpress.com/2015/01/12/menengok-pasangan-soesmedi-seniman-pengrajin-wayang-kulit/
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manusia yaitu menunjukkan bagaimana, dan kemana arah yang benar menuju kebenaran 

yang hakiki. 

Dalam pagelaran wayang memiliki banyak unsur yang sangat penting yaitu seperti 

seni tari, seni suara, seni sastra, seni lukis dan seni filsafat, agama, estetika dan etika. 

Apabila kita mampu memanfaatkan berbagai unsur tersebut maka kebutuhan dasar 

emosional manusia dapat kita penuhi dan dapat mengembangkan, mendewasakan, 

kemudian meningkatkan kehidupan pribadi manusia. 

Dalang sebagai kunci lancarnya pagelaran wayang yang juga sebagai fungsi 

seniman, juru didik, ahli falsafah dan kerohanian, juru suluh, juru dakwah, juru hiburan 

komunikator sosial dan pelestari seni budaya. 

“Hanonton ringgit menangis asekal muda hidepan, huwus tohin yang walulang 

inukir malah abagucap, hatur ningwang tresneng wiyasa mala tan winaka, ri tatwan yan 

maya sahana-hananing bhawa siluman”. 

Seperti yang dilukiskan  Empu Kanwa, seorang pujangga besar kerajaan Medang 

Kahuripan, seorang abdi Maharaja Airlangga (1019-1042) dalam puja sastranya. Arjuna 

Wiwaha (digubah dalam tahun 1030) yang dimaksud: “Orang yang menonton ringgit 

(wayang) menangis, terpesona dan sedih, meskipun sudah tahu bahwa yang ditonton itu 

hanyalah kulit dipahat, diberi rbentuk manusia, dapat bertingkah dan berbicara. Yang 

menonton ibarat orang yang tamak akan harta dunia yang nikmat. Akibatnya mereka 

terjerat hatinya, tidak tahu bahwa sebenarnya hanya bayangan yang tampil laksana siluman 

atau sulapan belaka”. 

Media sebagaimana kita ketahui bersama adalah salah satu sarana dalam kita 

menyampaikan sesuatu dari sumber kepada penerima. Komunikasi bermedia adalah 
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komunikasi yang memakai saluran ataupun sarana meneruskan pesan kepada komunikan 

yang berada di tempat yang jauh, dan atau berjumlah banyak. Komunikasi bermedia 

disebut juga sebagai komunikasi tak langsung dan konsekuensinya arus balik tidak terjadi 

apabila proses komunikasi sedang berlangsung. Media komunikasi memiliki banyak 

jenisnya mulai tradisional hingga modern sebagai contoh kentongan, beduk, pagelaran 

kesenian, surat kabar, papan pengumuman, majalah, film, radio dan tulisan cetak, visual, 

aura, dan audio visual. 

2.2.3 Wayang Punakawan 

Seringkali terdengar istilah tokoh dan penokohan, namun kedua kata tersebut 

memiliki makna dan perngertian yang tidak sama. Sebuah istilah tokoh dan penokohan  

memiliki arti yang berbeda, Sebutan tokoh merujuk pada orangnya selaku pencerita 

pada penokohan. Penokohan lebih merujuk kepada para tokoh-tokoh dengan watak 

tertentu di dalam sebuah cerita. 

Menurut Aminudin (2002: 79) tokoh adalah pelaku yang memegang peristiwa 

dalam sebuah cerita fiksi sehingga peristiwa tersebut bisa menjalin suatu cerita yang 

menarik. Pada umumnya istilah tokoh berwujud manusia namun juga bisa, binatang 

maupun yang lainnya. Menurut Abrams (Nurgiyantoro 1995:165) tokoh cerita 

merupakan orang yang tampil pada suatu cerita fiksi seperti karya naratif maupun 

sebuah drama. 

Istilah penokohan adalah penggambaran mengenai tokoh cerita baik dari segi 

pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinan, adat istiadat, dan sebagainya. Menurut 

Sudjiman (1988:22) watak merupakan jiwa dan nalar oleh tokoh yang membedakannya 



23 
 

dengan tokoh lain. Sebuah penciptaan tokoh dan penyajian tokoh ini disebut dengan 

penokohan. 

Punakawan  adalah penokohan didalam sebuah pewayangan dalam sebuah cerita 

Mahabarata, punakawan terdiri dari empat karakter (Semar, Gareng, Petruk, dan 

Bagong) masing-masing karakter memiliki sifat, watak dan kesaktian berbeda. 

Punakawan merupakan penokohan yang sangat unik dalam pewayangan, mereka 

bertugas sebagai pembantu para ksatria Pandawa, tidak memiliki hubungan dengan 

keluarga pandawa namun sangat erat kaitannya dalam pewayangan. Diciptakan oleh 

Sunan kalijaga untuk menyebarkan agama Islam pada saat itu sebagai media dakwah 

kepada masyarakat dan tidak memiliki hubungan dengan cerita mahabarata karena 

penokohan ini adalah cerita karangan yang hanya ada di Indonesia saja. 

 

  

Gambar: Tokoh Punakawan dalam cerita pewayangan, Semar, Petruk, Gareng, Bagong. 

(Sumber gambar: http://yokimirantiyo.blogspot.co.id/2013/01/mengenal-karakter-tokoh-punakawan.html) 

 

 

 

 

 

 

http://yokimirantiyo.blogspot.co.id/2013/01/mengenal-karakter-tokoh-punakawan.html
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2.2.4 Unsur Pertunjukan Wayang 

Sebuah pertunjukan wayang akan berjalan dengan lancar ketika unsur-unsur nya 

terpenuhi, karena dalam pagelaran wayang membutuhkan dalang dan pemain yang 

lainnya dengan jumlah cukup banyak sehingga paggelaran wayang ini bisa disebut 

pagelaran yang mahal. Ritual, alat, dan aksesori pendukung lainnya sangat 

diperhitungkan mengingat ini adalah kesenian budaya dengan tingkatan tertinggi di 

Indonesia karena memiliki fungsi dalam memaknai hidup yang sesungguhnya dengan 

sangat dalam.  

unsur manusia dalam pewayangan menurut yaitu: 

a. Dalang 

Dalang (puppet master) adalah tokoh utama dalam pewayangan yang 

menjalankan sebuah cerita tentang wayang tersebut. Menurut Dr. Seno 

Sastroamidjojo dalam buku “Renungan Pertunjukan Wayang Kulit” tercantum 

bahwa dalang itu berasal dari sebuah kata Wedha dan Wulang. Maksud  dari 

Wedha adalah kitab suci  dari agama hindu, dan berisikan ajaran agama, 

kehidupan, dan peraturan hidup bermasyarakat terutama yang menuju ke 

sempurnaan susungguhnya atau abadi, sedangkan Wulang yaitu berarti suatu 

ajaran atau sebuah petuah. 

 Dalang merupakan sutradara, artis, pemain, serta tokoh utama dalam 

pewayangan. Dalam suatu pagelaran wayang dalang adalah sosok sangat 

berpengaruh dalam sebuah perjalanan cerita tersebut karena semakin pandai 
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dalang tersebut dan menguasai akan semakin bagus pula cerita yang 

dimainkannya.  

Dalang sebagai kunci lancarnya pagelaran wayang yang juga sebagai fungsi 

seniman, juru didik, ahli falsafah dan kerohanian, juru suluh, juru dakwah, juru 

hiburan komunikator sosial dan pelestari seni budaya. Salah satu dalang 

ternama di Indonesia dengan jiwa seniman murni yaitu Ki Manteb Soedharsono 

yang lahir di Jatimalang, Jawa Tengah 31 Agustus 1948, dan sempat menjadi 

bintang salah satu obat sakit kepala Oskadon hingga sekarang. 

b. Penyimping 

Penyimping merupakan orang yang juga berpengaruh dalam berlangsungan 

pagelaran karena penyimping adalah seseorang yang membantu menyiapkan 

kebutuhan pewayangan seperti menyiapkan wayang yang di jajar pada debog 

(batang pohon pisang) untuk memajang wayang yg ada, dan juga membantu 

dalam memyiapkan kebutuhan lainnya dalam pewayangan. 

c. Panjak  

Panjak adalah orang yang bermain gamelan dalam suatu pakeliran wayang 

dan harus memiliki keahlian khusus dalam memainkan sebuah lagu gending 

atau gamelan sesuai dari permintaan seorang dalang tersebut. Dalam prosesnya 

pemain gamelan dituntut juga untuk menyelaraskan permainan gamelannya 

dengan cerita pewayangan tersebut dengan menggunakan intuisi seorang 

seniman. 
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d. Waranggana 

Waranggana dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penyanyi wanita 

dalam seni karawitan atau wayang, dan biasa disebut dengan pesiden. Penyanyi 

yang diwajibkan memiliki keahlian khusus dalam bernyanyi lagu jawa dan 

suara merdu hingga harus memiliki ketahanan tubuh yang kuat karena 

terkadang pagelaran wayang berlangsung hingga subuh. 

unsur benda dalam pewayangan menurut yaitu: 

a. Wayang Kulit 

Terbuat dari bahan kulit, biasanya menggunakan kulit sapi maupun 

kambing dipahat sesuai dengan pola dan dicat sehingga menjadi karya seni 

pahat dan lukis. Menjadi media utama dalam acara pewayangan karena 

berfungsi sebagai benda peraga dalam menceritakan sebuah pagelaran wayang. 

Terdapat berbagai jenis wayang dan banyak juga tokoh karakter wayang dalam 

sebuah pagelaran. 

b. Gamelan 

Merupakan alat musik penggiring pagelaran wayang, dimainkan oleh ahli 

musik dengan jiwa seni gamelan tinggi karena dalam bermain gamelan 

diperlukan jiwa musik yang tinggi mengikuti alur cerita pada pewayangan 

tersebut sehingga mampu membawa pagelaran tersebut pada tingkatan emosi 

jiwa yang dalam dan menghanyutkan sehingga orang akan mampu menghayati 

sebuah pertunjukan tersebut. 
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c. Kelir 

Sebuah layar lebar yang berfungsi sebagai pembatas sebuah acara 

pewayangan agar terlihat hanya bayangan (wewayangan). Menonton 

pewayangan di posisi belakang kelir adalah memang benar wewayangan 

“Aspek Kebudayaan Jawa Dalam Pola Arsitektur Bangunan Domestik dan 

Publik” (Subanindyo, 2010). 

d. Debog 

Batang pohon pisan yang tidak berupa kayu, sehingga digunakan untuk 

menancapkan wayang pada batang pohon tersebut untuk disimping (dijajar) 

untuk sekedar dipamerkan atau untuk dimainkan dalam pagelaran. Penyimping 

harus tau juga debong yang ditancapkan wayang yang akan digunakan sebelah 

kanan atau kiri dalang untuk dimainkan agar tidak terjadi kekeliruan. 

e. Blencong 

Sebuah lampu minyak (kelapa atau kletik) yang digunakan untuk 

penerangan dalam pertunjukan wayang kulit. Lampu minyak ini menyalakan 

api, dan api itu sendiri juga memiliki makna dan fungsi bagi pagelaran wayang 

yang dimana wayang itu digerakkan akan ada gerakan hembusan angin yang 

menggoyang api itu sehingga membawa kesan  blencong ini memberikan nafas 

dan menghidupkan wayang itu. 

f. Kotak 

Merupakan kotak wayang yang memiliki ukuran 1,5m x 2,5m berisikan 

peralatan dalang dan untuk tempat menyimpan wayang dan juga memiliki 
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fungsi untuk dipukul dengan cempala sehingga menmunculkan bunyi 

dhogdhog, dan untuk memberikan tanda perpindahan adegan mempercepat, 

memperlambat, mengganti lagu maupin menghentikan sebuah pagelaran. 

2.3 Walisongo Sebagai Penyebar Agama Islam 

Wayang adalah jenis seni pertunjukan yang mengisahkan seorang tokoh atau 

kerajaan dalam dunia pewayangan. Wayang berasal dari kata Ma Hyang yang berarti 

menuju ke pada roh spiritual, dewa atau Tuhan Yang Maha Esa. Cerita wayang diambil 

dari buku Mahabarata atau Ramayana. Kesenian wayang sudah ada di Indonesia sejak 

kerajaan Hindu. 

Pada zaman dahulu wayang merupakan sebuah kesenian yang populer dan 

memiliki nilai kreasi yang tinggi, para raja turut mengambil bagian dari wayang untuk 

beberapa hal seperti perlambang keluhuran, tari-tarian sebagai simbol keagungan 

kerajaan. Putri raja pada zaman dahulu diwajibkan untuk bisa menari dengan indah 

bahkan beberapa raja menciptakan tariannya sendiri untuk menunjukkan betapa tinggi 

jiwa seninya. 

Ketika zaman kerajaan dulu terkenal dengan cerita para Walisong (Wali Sembilan) 

menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, adalah seorang Sunan Kalijogo yang 

menggunakan media wayang guna menyebarkan ajaran Islam, proses islamisasi di 

tanah jawa kala itu tak lepas dari adanya para wali untuk mengakhiri dominasi dari 

Hindu dan Budha pada budaya Nusantara yang untuk digantikan dengan kebudayaan 

Islam. Walisongo sendiri merupakan sebuah simbol keislaman di tanah jawa dan sangat 

memiliki peran penting pada pembangunan kerjaan Islam di jawa. Walisongo 

berjumlah Sembilan yang saling memiliki kedekatan yaitu Maulana malik Ibrahim, 
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Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Dradjad, Sunan Kalijaga, Sunan 

Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. 

Walisongo, sebutan untuk para wali yang berjumlah sembilan orang, para 

Walisongo ini juga sebagai penerang yang memberikan petunjuk kejalan yang benar 

bagi umat Islam dalam beragama. Banyak yang menyebut Parawali ini adalah orang 

suci, karena kebanyakan adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang menyebar 

ke seluruh daerah untuk menyebarkan agama dan kebaikan di dunia. Negara Indonesia 

menjadi mayoritas Islam juga karena sumbangsih dari mereka dan berkembang pesat 

hingga saat ini. 

Parawali yang terdiri dari beberapa orang yang sangat berpengaruh yaitu Maulana 

Malik Ibrahim dalam sejarah disebutkan bahwa beliau keturunan bangsa Persia pada 

tahun sekitar 1400-1420 aktif menyebarkan agama Islam, yang kemudian menyebarkan 

agama Islam ke tanah jawa dengan julukan Sunan Gresik dan merupakan sunan 

pertama. Sunan Ampel menjadi sunan kedua yang dari beberapa sumber menyebutkan 

beliau berasal dari kerajaan Champa di daerah Kamboja dan menyebarkan agama Islam 

pada tahun 1420-1470, yang ke tiga adalah Sunan Bonang merupakan anak dari Sunan 

Ampel dan menyebarkan Islam pada kisaran tahun 1520-1560, selanjutnya sunan 

keempat adalah Sunan Drajat yang merupakan anak dari Sunan Ampel dan bersaudara 

dengan Sunan Bonang, bernama asli Raden Qasim dan mendapatkan gelar Raden 

Syarifudin yang menyebarkan Islam pada kisaran tahun 1520 dan berada di Paciran, 

Lamongan. Wali kelima Sunan Kudus bernama asli Sayyid Ja’far Shadiq Azmatkhan 

yang berasal dari yerusalem, Israel. Sunan Kudus berperan penting bagi pemerintahan 

Demak sebagai panglima perang kala itu dan menyebarkan Islam pada 1540-1560. 
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Sunan Giri merupakan wali keenam menjadi sosok yang berpengaruh dalam Islam di 

daerah bagian timur hingga ke daerah Maluku, memiliki banyak julukan dalam 

menyebarkan agama di masyarakat sekitar 1520-1560, Beliau juga merupakan seorang 

murid dari Sunan Ampel. Sunan Kalijaga menjadi sosok wali ketujuh yang 

menggemari budaya asli jawa dan sangat suka dengan kesenian, merupakan murid dari 

Sunan Bonang yang mendalami ilmu agama yang murni tanpa melebihkan atau 

mengurangi sebuah ajaran agama. Berlokasi di Tuban dan menyebarkan agama dengan 

berkeliling dan senang berjumpa dengan para penduduk desa dan menyebarkan agama 

dengan cara yang disukai oleh masyarakat, hasil karyanya yang sangat melekat bagi 

rakyat membuat beliau menemukan terobosan baru dalam menyampaikan proses 

dakwah yang efisien dan membekas bagi kehidupan masyarakat tentang pemahaman 

agama, aktif dalam menyebarkan agama Islam pada kisaran tahun 1470 – 1530an di 

daerah Jawa Tengah dan memiliki istri bernama Dewi Saroh binti Maulana Ishak 

kemudian mempunyai tiga orang anak yaitu Raden Umar Said (Sunan Muria), Dewi 

Rakayuh dan yang terakhir adalah Dewi Sofiah. Dewi Saroh dan Sunan Giri memiliki 

darah persaudaraan karena dari satu darah Maulana Ishak. Proses dakwah yang 

dilakukan oleh Sunan Kalijogo ini banyak menjadi perbincangan dewasa ini, karena 

banyak anggapan tidak sesuai karena menggunakan media dakwah yang terbilang 

berbeda dengan menggunakan kesenian dan budaya tertentu untuk menyebarkan Islam, 

hingga agama tersebut tercampur dengan budaya dan kini sulit untuk dipisahkan.Sunan 

Muria menjadi sunan kedelapan, beliau merupakan anak dari Raden Said atau yang 

biasa dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Konon namanya berasal dari nama sebuah 

gunung yang berada di daerah kudus, yaitu gunung muria. Memiliki cara berdakwah 
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yang mirip dengan sosok ayahnya yang menyukai kesenian dan berdakwah dengan cara 

yang halus tanpa adanya sebuah paksaan, aktif menyebarkan agama pada tahun 1530-

1570an. Sunan terakhir adalah Sunan Gunung Jati merupakan sosok ke sembilan yang 

menjadi walliyullah di Indonesia juga menjadi orang yang berpengaruh terhadap 

perkembangan agama Islam dahulu kala. Sunan Gunung Jati merupakan keturunan dari 

kerajaan Champa, Syarif Hidayatullah adalah nama asli dari Sunan Gunung Jati, 

mempelajari ilmu agama di Timur Tengah dan kembalinya dari sana menyebarkan 

agama Islam pada tahun 1480-1520an. 

Para Sunan atau disebut sebagai waliyullah ini ada di masa yang berbeda namun 

sangat memiliki ikatan seperti saudara, guru dan murid bahkan ayah dan anak. 

Kasunanan memiliki beberapa angkatan yang sangat banyak dan berjumlah banyak 

orang pula di setiap periode tertentu sebagai pengganti dari sosok yang telah tiada dan 

kemudian menjadi penerus memperjuangkan penyebaran agama Islam di Indonesia 

khususnya pulau jawa, Namun yang terkenal adalah walisongo ini berjumlah sembilah 

yang berlatar belakang daerah berbeda namun dipertemukan di tempat yang sama 

hingga menjadi sebuah organisasi Walisongo yang bertujuan mulia dan bertugas penuh 

dalam menyampaikan pesan agama kepada masyarakat yang masih tidak mengenal 

agama atau masih belum mendapatkan pencerahan. Tersebar di berbabagai daerah dan 

menyebarkan agama dengan cara masing-masing sesuai dengan kemampuan dan 

keahlian proses dakwah yang berlangsung. 

Pada beberapa penjelasan mengatakan bahwa Walisongo ini merupakan kesatuan 

organisasi yang bergerak untuk mengislamkan rakyat jawa, dan setiap wali memiliki 

tanggung jawab dan selalu mengadakan rapat untuk berkumpul bersama dalam 
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membahas dakwah islam yang sedang diperjuangkan. Walisongo juga berperan penting 

dalam pembangunan masjid Demak yang dilakukan secara bersama atau gotong royong 

(Widji Saksono: 1996).  

Sunan Kalijogo diperkirakan lahir pada 1450, memiliki nama Raden Said adalah 

putra Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur, memiliki nama lain 

Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijogo  

wali yang menggunakan wayang kulit sebagai media pengirim pesan, berharap pesan 

yang diberikan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat pada saat itu sangat 

menyukai wayang. 

Wayang yang beraneka bentuk dan ragamnya itu mengandung arti dan isi yang 

sangat berharga bagi manusia, sehingga tidak sedikit yang dapat memberikan inspirasi 

atau penghayatan lain bagi para penggemarnya. Mereka yang ingin mengenalnya dan 

sempat mengikuti lakon-lakonya akan terpesona oleh bentuk serta macam ragam dan 

gaya dimana wayang tersebut muncul, antara lain gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta 

yang bila kita kaji kedua gaya tersebut banyak berbeda. Demikian juga dengan wayang 

gaya Jawa Timur dan gaya Bayumas. 

Nenek moyang bangsa Indonesia, beberapa puluh tahun sebelum Masehi telah 

mengenal wayang, yaitu suatu bentuk pentas sebagai sarana upacara keagamaan yang 

bersifat ritual dengan menggunakan wayang dalam membawakan acaranya. Sedangkan 

bangsa Hindu menemukan wayang sebagai suatu wadah untuk membawakan cerita 

Mahabarata dan Ramayana dalam menyebarluaskan ajaran agamanya.  Pagelaran 

wayang sendiri didasari oleh agama hindu sebagai sarana penyebaran pewartaan 

keyakinan dan usaha penyebarluasan nilai-nilai serta tata ajaran hindu. Kemudian 
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terjadilah suatu perpaduan yang amat serasi antara kedua kebudayaan yang berasal dari 

India dan yang asli Indonesia, sehingga sampai dewasa ini wayang dengan cerita Hindu 

itu (Mahabarata dan Ramayana) mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan 

sejarah bangsa Indonesia. 

Wayang sebagai puncak tertinggi budaya di Indonesia yang pernah ada karena 

kepopulerannya dan unsur-unsur di dalamnya juga mengandung tentang kehidupan 

makhluk di dunia ini secara kompleks dan detail, memiliki makna yang sangat positif 

dan juga memiliki keunikan yang sangat khas. 

Wayang tak hanya sebagai hiburan atau budaya namun didalamnya sendiri juga 

memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik, intrinsik yaitu: 

a. Tema 

b. Latar atau setting 

c. Tokoh 

d. Alur 

e. Sudut pandang 

f. Amanat atau pesan moral 

g. Majas atau gaya bahasa 

Unsur ekstrinsiknya adalah : 

a. Budaya serta nilai-nilai yang dianut 

b. Tingkat pendidikan 

c. Kondisi sosial di masyarakat 

d. Agama dan keyakinan 

e. Kondisi politik, ekonomi, hukum 



34 
 

2.3.1  Sunan Kalijogo 

Sunan Kalijogo memiliki nama asli yaitu Raden Said diperkirakan lahir pada tahun 

1450 Masehi di kota Tuban.  Masa hidup yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 

tahun. Mengalamai masa akhir dari kekuasaan majapahit pada tahun 1478, Perancang 

pembangunan masjid Demak dengan menggunakan tiang tatal (Pecahan kayu). 

Memiliki banyak julukan yaitu Raden Said, Lokajaya, Jogoboyo, Abdurrahman, dan 

Pangeran Tuban. Merupakan putra Adipati dari Tuban yaitu Raden Arya Wilatikta atau 

Raden Sahur, Ibunya bernama Dewi Sukati dan memiliki adik yang bernama Dewi 

Rosowulan. Raden Said menikah dengan sosok wanita yang bernama Dewi Saroh dan 

beliau memperoleh tiga anak yaitu, Raden Umar Said (Sunan Muria), Dewi Ruqayyah, 

Dewi Sofiyah.  

Sunan Kalijogo termasuk orang yang Cerdas, pemberani, terampil dan memiliki 

jiwa yang besar. Raden Said sebutan waktu mudannya, sangat peduli terhadap sesama, 

terutama pada masyarakat sekitar kerajaan yang kelaparan ditengah musim kemarau 

karena tidak adanya makanan yang mencukupi untuk bertahan, hal itu disebabkan juga 

karena kemarau panjang dan juga penarikan upeti yang diberlakukan ayahnya terlalu 

tinggi, hal ini memunculkan rasa  tanggung jawab besar pada jiwa Raden Said Muda 

untuk memberikan makanan, kemudian diambilah dari gudang kerajaan untuk 

diberikan pada rakyat hingga diusir dari kadipaten, dari sini awal mula perjalanan 

panjang Sunan Kalijaga dimulai. 

Ketika di usia muda Raden said sudah memiliki kepedulian besar terhadap rakyat, 

sehingga selalu mengusahakan berbagi rejeki dan bantuan hingga merampok orang 

kaya yang tidak mau berbagi bagi orang miskin dan membubarkan kelompok perjudian 
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di masyarakat. Semangat yang tinggi untuk membantu  masyarakat dalam kondisi 

kemiskinan ini membuat Raden Said atau yang disebut sebagai berandal Lokajaya ini 

melakukan tindakan yang dianggapnya benar yaitu merampok, mencuri namun 

hasilnya dibagikan untuk rakyat ini tidak dibenarkan oleh Sunan Bonang yang kala itu 

secara tidak sengaja bertemu di dalam hutan.  

Kala itu Sunan Bonang berjalan sendirian menyusuri hutan dengan berjubah putih 

dan menggunakan tongkat dan pada bagian paling atas tongkat itu terdapat kilauan jika 

terkena sinar matahari. Berandal Lokajayapun merampas tongkat tersebut dan 

diamatilah kilauan cahaya keemasan tersebut dan ternyata itu hanyalah lapisan dari 

kuningan yang dikiranya adalah emas, namun saat itu juga Sunan Bonang yang jatuh 

tersugkur ke tanah pun menangis dan berlinagkan air mata takkala saat terjatuh tersebut 

Sunan Bonang tidak sengaja mencabut rerumputan di sekitar dia terjatuh. Berandal 

Lokajaya terheran dan termenung ketika melihat tangisan tersebut dan bertannya 

kepada Sunan Bonang, “Kenapa anda menangis wahai orang tua? lalu Sunan Bonang 

pun menjawab dengan tangisan bahwa aku merasa berdosan ketika aku mecabut 

rumput ini dan tidak aku gunakan untuk sebuah keperluan tertentu, dan aku telah 

melakukan hal yang sia-sia terhadap apa yang diberikan oleh alam ini”. Sunan Bonang 

berdiri dan bertanya kepada berandal Lokajaya, “Sebenarnya apa yang kau inginkan 

anak muda? Kemudian Lokajaya menjawabnya, aku memerlukan harta. Sunan Bonang 

menanyakan kembali kepada Lokajaya “untuk apa kau mencuri dan merapas harta 

tersebut?”, lalu Lokajaya menjawabnya dengan sedikit termenung, aku mencuri dan 

merampat harta milik orang-orang yang kikir dan tidak mau berbagi terhadap sesama 

untuk aku berikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Menanggapi jawaban 
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tersebut Sunan Bonang menyampaikan pesan bahwa Lokajaya memiliki niat yang 

mulia namun dilakukan dengan cara yang keliru, kemudian ditunjuklah salah satu 

pohon dengan biji dari pohon aren disekitar situ menjadi bijian emas yang berkilauan 

yang membuat Lokajaya segera mengambilnya dan Sunan Bonang pergi 

meninggalkannya. Pohon dengan biji emas yang diambil tersebut, secara mendadak 

rontok dan menjatuhi kepala Lokajaya hingga pingsan, dan saat terbangun baru 

menyadari bahwa sosok orang tua tersebut adalah orang yang memiliki jiwa sangat 

mulia dan memiliki berilmu tinggi yang dianggapnya pantas menjadi guru dari 

Lokajaya untuk perjalanan hidupnya.  

Dicarilah sosok orang tua berjubah putih tersebut hingga bertemu di pinggiran 

sungai, dan Lokajaya meminta agar diangkat untuk menjadi seorang murid. Sunan 

Bonang mengatakan berat untuk menjadi muridnya ada hal yang harus dilakukannya, 

namun Lokajaya bersedia dan ditancapkanlah tongkat milik Sunan Bonang dipinggiran 

sungai karena Lokajaya menerima syarat tersebut dan mulai saat itu Lokajaya bertama 

di depan tongkat tepat berada dipinggiran sungai hingga beberapa tahun kemudian 

hingga diterimanya Lokajaya menjadi seorang murid dari Sunan Bonang dan 

ditempanya ilmu agamanya untuk menjadi seorang kasunanan.  

Bekal yang kuat untuk melakukan, menyebarkan kebaikan dan dakwah yang benar 

mulai berlansung dan Raden Said atau Sunan Kalijaga ini mengembara ke desa-desa 

untuk membantu dan menyebarkan agama islam pada masyarakat kala itu dan tetap 

berguru pada Sunan yang lainnya. Beberapa literasi menyebutkan tentang aliran Sunan 

Kalijaga ini bersifat Sufistik (Ilmu mensucikan jiwa, akhlak dan membangun batin 
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untuk kebahagiaan abadi) dan berbasis salaf (metode ajaran agama islam yang murni 

dan tanpa adanya pengurangan maupun tambahan).  

Pada Penerapannya beberapa metode untuk membersihkan jiwa Sunan Kalijogo 

yaitu dengan meditasi merupakan upaya dalam menuju puncak kesempurnaan dalam 

spiritual, dan melakukan dzikir sepanjang hari dengan tujuan bahwa akan mampu 

menghilangkan pikiran atau angan tetap dalam lindungan yang kuasa, terhindar dari 

segala macam bentuk gangguan, ke khawatiran, ketakutan dan mendapatkan sebuah 

ketenangan dalam jiwa. 

2.3.2 Sunan Kalijogo dan Karya Seni 

 Pada buku “Penyebaran Islam di Tanah Jawa”, disebutkan bahwa pekerjaan utama 

Sunan Kalijaga yaitu sebagai penentu kebijakan pada kerajaan maupun pemerintahan 

dan juga sebagai penyebar agama Islam. Tugas yang banyak sebagai salah satu orang 

penting dalam lingkungan kerajaan juga tidak menyurutkan semangat untuk berkeliling 

daerah hanya untuk menyeru dan juga menyebarkan dakwah, banyaknya tempat 

berdakwah hingga dikenal sebagai mubaligh keliling dan memiliki julukan masing-

masing di setiap daerah tersebut. 

 Kecintaannya pada bidang kesenian membuat Sunan Kalijaga ini banyak membuat 

terobosan baru dalam langkah dakwahnya, menggunakan kesenian dari budaya jawa. 

Sikap toleransi yang tinggi terhadap sesama pada masyarakat dan budaya lokal 

membuat adanya sebuah langkah baru dalam proses berdakwahnya menggunakan 

karya seni, yang pada saat itu sangat kental nuansa agama hindu yang tentunya akan 

sulit untuk menyebarkan agama islam kepada masyarakat karena sebuah agama hindu 
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tersebut sudah mereka anut cukup lama dan akan sulit untuk masyarakat menerima 

ajaran agama lain. 

Semangatnya untuk menyebarkan agama islam menjadi tantangan tersendiri bagi 

Sunan Kalijaga dan mulai memikirkan yang masyarakat sukai pada saat itu. Membuat 

beberapa karya seni pada beberapa bidang seperti : 

 Seni Pakaian yang diciptakannya adalah batik burung dan baju taqwa 

dimaksudkan agar selalu bertakwa kepada sang pencipta. 

 Seni Suara, menciptakan banyak lagu dengan syair jawa yang memiliki makna 

yang dalam bagi manusia yaitu lir-ilir merupakan tembang yang paling populer 

ditanah jawa hingga 5 abad dan sampai saat ini, tembang ini mampu membuat hati 

tenang dan makna yang dalam mengajak kita untuk bangun dan menghindar dari 

sifat pemalas sehingga sesuatu hal yang kita tanam dengan baik, akan menghasilkan 

yang baik juga. Tembanag Lingsir Wengi dibuat dengan tujuan untuk mengusir 

gangguan dan menolak bala dari makhluk ghaib, namun banyak disalah artikan 

menjadi lagu menyeramkan. Tembang Kidung Rumekso Ing Wengi, biasa 

dinyanyikan pada sebuah acara pementasan. Tembang ini bertujuan untuk 

menghindarkan manusia dari malapetaka, agar tetap mengingat dan mendekatkan 

diri kepada yang maha kuasa. Tembang Turi-Turi Putih, yang mengingatkan 

manusia nanti akan mati dan hanya mati membawa amalan yang diperbuatnya 

sebagai bekal diakherat kelak. 

 Seni Ukir, seni ukir ini sudah ada sejak jaman dahulu  sebulum adanya islam masuk 

di tanah jawa, tidak dikembangan para wali. Adapun yang dikembangkan dalam 
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seni ukir ada beberapa bentuk seperti ukiran berbentuk daun, alat musik berserta 

aksesorisnya, ukiran rumah adat demak dan kudus, masih banyak juga yang lain. 

 Seni Gamelan, merupakan seni yang diciptakan Sunan Kalijogo untuk bermain 

musik sambil berdakwah. Gamelan sekaten memiliki nama asli shahadat, ditabuh 

saat acara mauludan untuk mengundang masyarakat datang untuk diberikan 

ceramah. 

 Seni Kentongan dan Bedug, Sunan Kalijogo menggunakan ini sebagai sarana atau 

cara untuk mengajak dan memberikan undangan untuk berkumpul di langgar atau 

masjid agar melakukan sholat berjamaah.  

 Seni Grebeg Maulud, kegiatan yang di lakukan setahun sekali ini diprakarsai oleh 

Sunan Kalijogo untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW di halaman 

masjid Demak berguna juga sebagai watu yang tepat untuk musyawarah para 

walisongo. 

 Seni Wayang, kesenian wayang merupakan kesenian sangat populer yang 

digunakan oleh Sunan Kalijogo sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan 

masyarakat dan menarik simpati masyarakat untuk mengundang masyarakat dalam 

dakwah yang diberikan oleh Sunan Kalijogo, memberikan unsur budaya yang 

dikombinasikan dengan nuansa agama Islam sebagai media berdakwah yang 

efektif. Sangat besar jasa dan pesan yang diberikan dalam dakwahnya 

menggunakan pewayangan. 

 Seni Dalang, seni yang populer dikalangan para pagelaran wayang karena sebagai 

pencetus dalang dengan keilmuan tinggi dan mendalang dengan penuh pesan, 
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moral yang bermanfaat bagi orang lain. Tata bahasa yang santun, sopan dan lembut 

juga menjadi tatacara mendalang yang sempurna. 

Membuat sebuah karya seni tidak hanya memandang dari keindahannya saja 

sebagai suatu karya, namun juga memikirkan tentang manfaat, pesan dan makna bagi 

orang yang mampu memahami karya tersebut dan Sunan Kalijogo mampu membuat 

dan merangkumnya menjadi satu dan karya-karya tersebut masih dikenang dan 

dipelajari hingga kini oleh masyarakat Indonesia khususnya di tanah jawa sebagai 

media pendidikan dan agama. 

2.3.3 Penyebaran Islam Sunan Kalijogo Melalui Punakawan 

Penyebaran Islam ditanah jawa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo tidak lepas 

dari peran budaya asli jawa yang melekat pada dirinya sejak beliau kecil, karena 

orangtua dan keluarga beliau juga merupakan orang terpandang di tanah jawa. Budaya 

yang berangsur-angsur lama di tanah jawa selalu ada perkembangan terlebih dari fungsi 

asli budaya tersebut kemudian mampu menjadi media sarana berdakwah yang 

berpengaruh saat itu. Pewayangan adalah salah satu hasil karya terbesar dan terpopuler 

hingga kini yang dibuat oleh Sunan Kalijogo yang awalnya banyak ditentang oleh para 

wali lainnya karena lebih menyerupai sosok manusia, sehingga dirubahlah oleh beliau 

menjadi sosok yang tidak menyerupai manusia secara keseluruhan, wayang kulit ini 

dibuat dan dipahat dari kulit kerbau yang kemudian dibentuk, diberi warna dan juga 

dipisahkan oleh beliau agar bisa digerakkan. Menggunakan latar belakang cerita 

mahabarata yang diolah sendiri menjadi sebuah cara untuk melakukan perjalanan dan 

penyebarannya sehingga dibuatlah tokoh Punakwan dan yang biasa dikenal dengan 
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Semar, Gareng, Petruk, Bagong yang dibuat untuk dengan detail dan penuh syarat akan 

ajaran Islam. 

Punakawan sendiri ada karena cerita pewayangan yang biasa dikenal dengan tokoh 

jenaka yang membawakan hiburan dan pesan Islam yang didalangi oleh beliau sendiri 

kala itu.  Dikenal sebagai seorang dalang dengan julukan Dalang Sida Bragti, 

mengarang cerita dan lakon-lakonnya yang menarik tanpa dibayar dan hanya diberi 

upah yaitu Jimat Kalimasada atau yang biasa dikenal dengan kalimat syahadat. 

Pagelaran wayang yang dilakukan tersebut ketika banyak orang yang mau menukarnya 

dengan kalimat syahadat dan bersaksi mereka mau untuk masuk ke dalam ajaran islam 

(Siswoharsoyo, 1957). 

Tokoh Punakawan memiliki bentuk aneh namun lucu juga termasuk watak dan 

tingkahnya. Didalam mitologi Hindu pada kisah cerita ramayana dan mahabarata tidak 

terdapat para tokoh ini, hal ini merupakan upaya dakwah Sunan Kalijogo secara halus 

dan mengambil hati rakyat dalam menyebarkan ajaran islam di tanah jawa untuk 

menagajak masyarakat mengenal dan memahami agama Islam. Memberikan pagelaran 

wayang tanpa membayar upah namun dibayar atau ditukar dengan kalimat syahadat 

dari para penontonnya secara sukarela demi terselenggaranya pagelaran tersebut.  

Pembawaan dakwah Sunan Kalijogo yang tenang dan mudah dipahami oleh 

masyarakat membuat masyarakat tertarik untuk memperhatikan cara penyampaian 

dakwah yang dilakukan oleh beliau, karena beliau paham akan kemauan masyarakat 

dan cara bagaimana menyebarkan agama degan efektif dan mudah diterima oleh 

masyarakat meskipun tidak semua orang juga menerima cara berdakawah beliau. 

Dakwah yang disebarkan juga banyak terdapat unsur kesenian lain yang kuat akan 
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budaya dan nuansa jawa namun dengan dibumbui pesan dan moral agama Islam 

sehingga karya tersebut menjadi lebih dalam dan berarti pada hidup masyarakat yang 

mengikuti dakwah beliau. Menjadi metode dakwah yang sangat sakral yang dilakukan 

dengan mengadakan paggelaran pewayangan dengan materi cerita yang kuat dan 

panjang juga dilakukan dimalam hari, yang dimana beranggapan bahwa malam hari 

adalah merupakan waktu yang tepat untuk membuka hati seseorang untuk mempelajari 

sesuatu secara dalam, dengan nuansa yang hening ditambah lagi dengan aksesoris 

untuk memperkuat pesan yang akan disampaikan, obor yang menganalogikan tentang 

kehidupan yang selalu diterpa oleh angin namun juga berfungsi sebagai penerang pada 

suatu pagelaran, memberikan suara gamelan yang bisa dinikmati dengan lantunan 

tembang atau unsur Islami pada nyanian di pagelaran dengan pesan yang berguna bagi 

kehidupan. 

Dakwah pewayangan Islam dengan bentuk seni alkulturasi sangat memiliki 

kelebihan dibandingakan dengan seni lain, dan wayang kala itu memiliki kedudukan 

juga fungsi yang cukup tinggi dalam kehidupan masyarakat. Dakwah Alkulturasi pada 

pakem pewayangan berdasarkan pada budaya Hindu dan Budha yang kemudian 

ditambahkan atau digabungkan dengan unsur Islam. 

1. Kalimat syahadat, dipersonifikasikan pada tokoh Puntadewa sebagai seorang 

saudara yang lebih tua dari Pandawa, kalimat syahadat menjadi rukun Islam 

yang pertama. Pada sebuah cerita pewayangan, Puntadewa sebagai raja 

(memposisikan syahadat sebagai raja rukun Islam) memiliki sifat kewibawaan 

dan sikap yang berbudi luhur. Sosok raja merupakan seorang yang bijaksana, 

selalu adil baik itu dalam hal ucapan maupun perbuatan merupakan bentuk 
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sebagai kalimat syahadat yang mengilhami keadilan dan kearifan. Puntadewa 

juga memimpin dari empat saudaranya dengan suka dan dukanya tentunya 

dengan kasih sayang. Begitupula dengan kalimat syahadat yang merupakan 

“raja” dari rukun Islam lainnya, karena jika seorang mengerjakan rukun Islam 

kedua hingga ke lima, namun jika tidak mengerjakan yang rukun Islam pertama 

amalannya akan percuma. 

2. Sholat lima waktu, dipersonifikasikan pada tokoh pewayangan yaitu Bima. 

Pada kisah pagelaran wayang, tokoh ini sangat terkenal sebagai sosok Penegak 

dari Pandawa karena konon dia tidak bisa duduk dan hanya berdiri saja, 

melambangkan bahwa sholat lima waktu haruslah ditegakkan. Bagi Bima 

agama Islam dan Sholat merupakan tiang agama. Adapun sabda Nabi 

Muhammad SAW “sholat lima waktu penegak agama Islam. Siapa yang 

menjalankannya berarti menegakkan Islam”. 

3. Zakat, dipersonifikasikan pada sosok Pandawa ketiga yaitu Arjuna. Pada nama 

Arjuna diambillah kata “jun” yang memiliki arti jambangan (wadah menurut 

bahasa sansekerta). Memiliki simbol kesucian jiwa, kejernihan yang mampu 

terpancar pada dirinya, juga merupakan sosok pecinta seni dan keindahan. 

Mempunyai jiwa dan hati yang hangat dan halus hingga sulit untuk berkata 

tidak, karena jiwa yang lembut tersebut seolah-olah Arjuna mempunyai kesan 

diri yang lemah. Sebenarnya hal tersebut dilakukann Arjuna agar tidak 

menyakiti jiwa orang lain yang ada disekitarnya. Maka begitu juga dengan 

Zakat, memiliki arti setiap muslim wajib untuk berzakat, berjuang memperoleh 

rejeki dan kekayaan rohani maupun jasmani. Tokoh Arjuna sangat menonjol 
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perannya, satu dan lainnya sangat diperlukan sehingga menjadi dwi-tunggal 

yang tidak akan bisa terpisahkan. Demikian juga sholat lima waktu dan zakat 

juga tidak bisa dipisahkan seiring berjalannya waktu. 

4. Puasa Ramadhan dan Haji, dipersonifikasikan kepada tokoh kembar yaitu 

Nakula dan Sadewa. Para tokoh ini ada dan muncul pada saat bagian tertentu 

saja. Begitu juga dengan Puasa Ramdhan dan Haji yang tidak setiap hari 

dilakukan oleh manusia. Tokoh Pandawa bukan Panda jika tanpa Nakula dan 

Sadewa, demikian juga Puasa Ramadhan dan Haji ada pada bulan tertentu dan 

berbeda dengan tiga rukun Islam yang sebelumya dilakukan setiap hari. 

Sunan Kalijogo sangat berjasa dalam menambahkan peralatan yang digunakan 

dalam suatu pagelaran, seperti kelir dan blencong (penerang ketika pertunjukan) dan 

menggunakan batang pohon pisan serta menambahkan juga laras pelog. Seperti itulah 

dakwah Islam yang telah dimuali sejak jaman para wali. Dalam waktu yang sangat 

singkat masyarakat di pulau jawa akhirnya banyak memeluk Islam, meskipun masih 

dalam tahap mengucapkan kalimat Syahadat saja. 

Falsafah Islam yang lain bisa kita dapati juga seperti yang ada dalam gunungan 

yang digunakan dalam sebuah acara atau rangkaian acara pertunjukan wayang. 

Sebelum pagelaran dimulai Gunungan diletakkan di tengah kelir yang menjadi pusat 

para penonton melihat pertunjukan. Gunugan menjadi simbol “Mustika Masjid”. 

Ketika Gunungan di balikkan akan menyerupai jantung manusia, yang terdiri atas bilik 

kiri, kanan, serambi kiri, kanan. Mengandung makna sangat dalam karena terdapat 

falsafah Islam. Menjadi manusia yang hidup, jantung dan hatinya harus selalu berada 

di Masjid. Ditancapkan ditengah memiliki arti yaitu menjadi hal yang perlu 
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diperhatikan dalam hidup ini adalah masjid, dimaksudkan yaitu kepentingan beribadah 

untuk kepentingan diri menghadap Allah. 

Gunungan mirip dengan jantung manusia, mempunyai tiga sudut. Sudut pertama 

manusia tidak akan bisa lepas dari tigal hal, yaitu Tuhan yang menurunkan manusia ke 

dunia. Kedua, manusia dilahirkan dari asmara ayah dan ibu sebagai perantara hadirnya 

manusia baru dimuka bumi. Ketiga, pada prosesnya manusia tidak bisa terlepas dari 

unsur bumi, air, angin dan api. Pada bagian tengah Gunungan terdapat gambar pohon 

yang tegak lurus mengarah keatas hingga ujung, memberikan gambaran bahwa tanpa 

iman yang kuat manusia bisa terombang-ambing hidupnya dalam menjalani proses 

kehidupan didunia. Terdapat cabang besar yang terlukiskan, itu adalah 

menggambarkan nafsu manusia yang dikenal dengan sebutan supiyah, amarah (nafsu 

pada keserakahan, sosok wayang diepersonifikasikan pada Dasamuka, raja Alengka), 

Mutmainah (Mengekangkan nafsu sehingga tidak bertindak adil dan bijaksana yang 

dipersonifikasikan pada Wibisana, adik dari Dasamuka), aluamah (merupakan nafsu 

yang mementingkan tentang makan dan tidur, dan dipersonifikasikan pada Kubakarna, 

adik dari Dasamuka). Bagi manusia yang hidup dan menunuju ke kesempurnaan hidup, 

orang tersebut harus mampu dan pandai dalam mengendalikan keempat nafsu yang ada 

tersebut. 

Sunan Kalijaga dalam mementaskan Wayang Kulit sebagai dakwahnya dengan 

cerita dan dialog sekitar Tasawuf (mensucikan jiwa dan menjauhi hal duniawi untuk 

mencapai kebahagiaan abadi) dan akhlaqul kharimah, untuk melemahkan jiwa 

masyarakat kala itu yang menganut agama Hindu dan Budha dan ajarannya yang 

berpusat pada hal kebatinan. Dengan melakonkan cerita pakeliran Mahabarata, 
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mubaligh bisa menggabungkan unsur aqidah, akhlak dan ibadah. Sehingga kala itu 

wayang mampu menjadi sebuat metode atau alat dakwah agama Islam yang digunakan 

para wali dan mubalih agar pengikut ajaran agama Islam mampu bertambah banyak, 

khususnya di pulau Jawa.  

Kisah pewayangan yang terkenal pada pagelaran wayangnya beberapa diantaranya 

adalah Jimat Kalimasada, Petruk Dadi Ratu, Dewa Ruci. Cerita yang diperankan oleh 

tokoh punakwan ini terutama Jimat Kalimasada melambangkan bagaimana cara 

seorang Sunan Kalijaga mampu mengajak masyarakat untuk mengucapkan kalimat 

syahadat dan masuk Islam. (Siswoharyoso, 1957).  

Sunan Kalijogo selain pandai mendalang dalam untuk menyebarkan Islam, Beliau 

juga melakukan dakwah dengan cara kidung, Kidung kala itu ada saat era Jawa 

pertengahan dan di akhir masa  majapahit. Kidung adalah salah satu cara 

menyampaikan pesan bernuansa Islami kepada masyarakat dengan cara menembang. 

Kidung yang terpopuler adalah Kidung Rumekso Ing Wengi, dibuat oleh Sunan 

Kalijogo yang juga dipercaya masyarakat sebagai mantra sakti. Dakwahnya dibuat 

menjadi tembang yang bermetrum Dhandhanggula. (Metrum merupakan istilah sastra 

yang menjelaskan pola bahasa pada sebuah baris puisi, Metrum juga didefinisikan 

satuan irama untuk menekan suku kata). Sekarang ini Kidung diwariskan ke anak cucu 

kita dan menjadi warisan yang dianggap mampu memberi nasehat dalam bentuk 

tembang, terutama pada masyarakat pedesaan yang masih memegang kuat nilai sejarah. 

Merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Islam 

ditanah jawa bersama para wali lainnya dalam dakwahnya, metode komunikasi yang 

disampaikan untuk berdakwah merupakan sebuah karya luar biasa yang menjadi efektif 
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dengan menggunakan budaya. Ada banyak hal yang dilakukan Sunan Kalijogo sebagai 

seorang dalang yang mampu membawa nuansa duniawi menjadi lebih mengenal 

akherat kelak. Dikenal sangat pandai dan piawai dalam menggunakan karya seni, beliau 

menggunakan simbol yang berkaitan dengan budaya jawa yaitu menggunakan 

punakawan yang juga dibumbui pesan yang dalam dan bernafasakan Islam dengan 

menggunakan tembang jawa yang juga. 

2.4 Kontruksi Simbol Semiotika Dalam Komunikasi 

Mulai pertengahan abad ke 20, perkembangan semiotika menjadi bidang kajian 

sangat besar bahkan melebihi kajian bahasa tubuh, wacana retoris, bentuk seni, 

komunikasi visual, media, artefak, mitos, isyarat, iklan, makanan, pakaian untuk 

menghasilkan sebuah makna. 

Pada umumnya semiotika biasanya dikenal sebagai pengkajian sebuah simbol-

simbol. Memandang hal tertentu sebagai simbol atau sesuatu yang memiliki makna 

dalam tanda. Pada konteks atau bidang komunikasi dakwah ini banyak kita jumpai 

tentang tanda yang terdapat pada budaya tersebut, namun tidak semua kita pahami 

sebagai tanda berdakwah melainkan hanya sekedar tanda tanpa tau makna dalam 

dakwah tersebut. Dakwah yang dilakukan dengan pewayangan sangatlah kompleks 

dalam menyematkan berbagai tanda tentang cerita dan nasehat kehidupan umat 

manusia, sehingga perlunya pengetahuan dan pemahaman dalam hal ini yang bisa kita 

temukan makna tersebut melalui beberapa teori menurut para ahli komunikasi, 

berdasarkan teori yang sudah ada sebelumya.  
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2.4.1 Pengertian Semiotika 

Semiotika berasal dari kata Yunani yaitu semeion yang memiliki arti “tanda” atau 

seme yang berarti sebuah “penafsiran”. 

Tanda-tanda (signs) adalah basis dari seluruh komunikasi (Littlejhon, 1996:64).  

Manusia dengan perantaraan tanda mampu melakukan komunikasi dengan sesamanya. 

Semiotika merupakan sebuah ilmu atau metode analisis yang mengkaji makna 

sebuah tanda. Tanda-tanda merupakan perangkat yang digunakan dalam upaya untuk  

berusaha mencari dan menemukan jalan di dunia, di tengah manusia dan bersama 

manusia. Semiotika menurut istilah Barthes, semiologi pada dasarnya adalah 

bagaimana mempelajari tentang kemanusiaan (humanity) memaknai sebagai hal 

(things). bagaimana Memaknai (tosinify) pada konteks tidak bisa dicampur dengan 

mengkomunikasikan (to communicate) Memaknai juga berarti bahwa sebuah objek 

tidak sekedar membawa tentang informasi, dalam konteks ini mana objek itu yang akan 

berkomunikasi, namun juga mengkonstitusi suatu sistem terstruktur dari sebuah tanda 

(barthes, 1988:179; Kurniawan, 2001:53). 

Tokoh besar dalam ilmu semiotika yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles 

Sanders Peirce, saling mengembangan keilmuan tentang semiotika namun para tokoh 

besar ini memiliki latar belakang yang berbeda dan tidak saling mengenal. Ferdinand 

de Saussure berada di Eropa sedangkan Charles Sanders Peirce berada di Amerika. 

Ilmu yang dikembangan Saussure berdasarkan keilmuan linguistik namun Peirce 

berdasarkan filsafat. 
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Semiotika adalah sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang tanda, dan 

tetntunya memiliki aturan, sistem, prinsip dan prosedur tertentu, disiplin ilmu yang 

tidak bisa disamakan dengan ilmu lain karena semiotika ini bertujuan untuk 

menghasilkan sebuah kebenaran tunggal dan pengetahuan dari sebuah objek, memiliki 

tujuan untuk menghasilkan sebuah kebenaran tunggal namun ilmu semiotika ini ada 

karena pengetahuan yang semakin luas dan sangat terbuka. 

Ilmu yang menggunakan cara berfikir logis terhadap sesuatu hal, menjadikan 

sesuatu yang masuk di akal dan bisa dipaham secara logika berfikir manusia. 

Menurut Charles Sanders Pierce semiotika itu berdasarkan logika, logika 

mempelajari cara orang bernalar dan sedangkan penalaran itu sendiri menurut Charles 

Sanders Pierce dilakukan melalui tanda.  

Kajian studi pada semiotika bisa dibagi menjadi tiga, yaitu tanda, kebudayaan dan 

kode. Tanda merupakan sebuah kode , kode sendiri adalah medan asosiatif dan 

mempunyai gagasan yang struktural. Kode yang merupakan beberapa jenis dari hal 

yang pernah di ketahui, didengar, dibaca, dan juga dirasakan. 

 

2.4.2 Macam-Macam Semiotika 

Hingga saat ini terdapat sembilan dari macam kajian semiotik yang banyak dikenal. 

Macam semiotik ini seperti semiotik analitik, deskriftif, founal zoosemiotic, kultural, 

naratif, natural, normatif, sosial, struktural. 

Semiotik analitik adalah semiotik yang menganalisa tentang sistem tanda, Sanders 

Peirce menyatakan bahwa semiotik itu berobjekkan dari tanda dan menganalisisnya 
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menjadi sebuah ide, objek dan makna. Ide bisa dikatakan juga sebagai sebuah lambang, 

Makna adalah pesan atau sebuah beban yang ada didalam lambang yang itu mengacu 

pada sebuah objek tertentu. 

Semiotik deskriptif merupakan semiotika yang memperhatikan tentang sistem 

tanda yang didapat dan kita alami pada saat ini, meskipun sudah ada tanda dari dahulu 

yang tetap disaksikan hingga saat ini. 

Semiotika faunal zoosemiotic adalah semiotik yang khusus pada sistem tanda yang 

itu dihasilkan oleh para hewan. Mempelajari tentang tanda yang diberikan oleh hewan 

dengan tingkah laku, gerak gerik dan sebagainya. 

Semiotika kultural adalah semiotik yang khusus untuk menelaah tentang sistem 

tanda pada kebudayaan tertentu yang masih berlaku. Masyarakat sebagai makhluk 

sisual memiliki aturan dan sistem budaya tertentu yang sudah menjadi turun temurun 

hingga dipertahankan juga dihormati. Kebudayaan yang ada dalam masyarakt 

merupakan subuah sistem yang menggunakan tanda-tanda tertentu sebagai pembeda 

dengan masyarakat lainnya.  

Semiotika naratif merupakan kajian semiotika yang akan membahas mengenai 

sistem tanda didalam sebuah narasi yang bersifat atau berwujud mitos dan sebuah cerita 

lisan (folklore). 

Semiotik natural atau semiotik khusus digunakan untuk memahami dan menelaah 

tentang sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Semiotik normatif merupakan semiotik 

khusus yang membahas tentang sistem tanda  yang dimana itu dibuat oleh manusia dan 

berupa norma-norma yang seperti kita jumpai dimasyarakat dan lingkungan. 
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Semiotik sosial adalah semiotik yang khusus memahami tanda yang dihasilkan 

manusia dengan wujud lambang, baik itu berupa lambang kata ataupun lambang 

dengan rangkaian kata berwujud kalimat. 

Semiotik struktural merupakan semiotik khusus memahami tentang sistem tanda 

yang itu dimanifestasikan melalui media struktur bahasa. 

 

2.4.3 Konsep Teori Semiotika 

a. Ferdinand de Saussure 

Ferdinand de Saussure adalah tokoh semiotika yang berasal dari Swedia dengan 

kemampuan ahli pada bidang linguistik. Saussure memiliki pengaruh besar terhadap 

kajian semiotika terutama di era modern di bagian Eropa. Bertumpu pada konsep tanda 

yang saling terkait dan membentuk suatu sistem tanda yang lebih besar, yaitu sistem 

tanda sebuah bahasa, sehingga ketika kita membahas bahasa kita bisa mempelajarinya 

sebagai suatu sistem tanda dengan konsep parole, langue, dan langage. 

Semiologi menurut tokoh Ferdinand de Saussure dikutip Hidayat (1998:26), 

Selama perbuatan dan tingkah laku manunisa membawa makna atau selama berfungsi 

sebagai tanda, harus ada di belakangnya suatu sistem pembedaan dan konvensi yang 

mementingkan makna itu. Dimana ada tanda disitulah akan ada sistem (Tinarbuko, 

2008). 

Teori dari Saussure ini memiliki empat buah konsep sangat penting yang dikotomi 

(pembagian atau saling bertentangan) yaitu: 
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1. Signified dan Signifier 

Merupakan sebuah sistem dari tanda yang mempunyai dua bagian 

yang tidak bisa terpisahkan, bagai dua halaman pada satu lembar kertas. 

Ferdinand de Saussure ini mengemukakan tentang teorinya bahwa semua 

tanda dibentuk dari dua komponen yaitu signifier dan signified yang saling 

berkergantungan dan tidak bisa dipisahkan karena merupakan satu 

kesatuan. Signifier adalah sebuah kesan atau citra psikologi yang timbul di 

pikiran kita ini, Sedangkan Signified adalah merupakan kesan dari makna 

yang ada di dalam pikiran.  

Tanda, sebagai penanda dan juga petanda maka mengacu pada 

refren atau tanda yang berada nyata sebagai suatu yang bisa ditandai dengan 

tanda linguistik. Adapun contoh tanda dan petanda yaitu Meja, adalah 

komponen linguistik yang berupa konsep dan bermakna ‘sejenis tempat 

meletakkan sesuatu’. Linguistik ini merupakan runtutan fenom (Pembedaan 

makna) yang mengaacu kepada referen yaitu ‘Meja’. Gambaran konsepnya 

sebagai berikut:                   

                                                                          Signified / Tanda (makna/citra)                          

Linguistik / kata  

          Signifier / Petanda (kesan) 

     

    Sejenis tempat untuk duduk 

             Meja  

        m/e/j/a 
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Saussure memiliki pendapat bahwa ciri dari dasar tanda sebuah 

bahasa adalah, arbitraritas (kesemenaan). Memiliki hubungan antara kedua 

signified dan signifier ini yang arbitrer, kesewenangan atau tidak memiliki 

hubungan yang wajib antara dua bagian tersebut. 

2. Langue dan Parole 

Menurut Ferdinand de Saussure  bahasa itu memiliki dua bagian 

atau aspek yaitu langue dan parole. Mempunyai hubungan penanda dan 

petanda yang ditetapkan menurut sistem dan kaidah yang disebut dengan 

langue. Langue sendiri merupakan keseluruhan dari sistem tanda yang 

mempunyai fungsi untuk alat berkomunikasi secara verbal antara anggota 

masyarakat yang berbahasa. Langue adalah bentuk dari fakta sosial dan juga 

sistem abstrak yang banyak diketahui, disadari atau tidak ini telah 

disepakati bersama oleh pengguna bahasa itu sendiri juga jadi pedoman bagi 

pelaku praktik berbahasa di dalam masyarakat. 

3. Sinkronik dan Diakronik 

Studi tentang linguistik disebut juga dengan linguistik yang 

deskriptif karena mengupayakan untuk mendeskripsikan sebuah bahasa 

dengan apa adanya dalam masa atau waktu tertentu. Kajian yang bersifat 

historis dan juga komparatif, karena dikenal juga linguistik historis 

komparatif. Tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui tentang sejarah 

bahasa serta segala dari bentuk perubahan juga perkembangannya. 
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4. Sigmantik dan asosiatif/paradigmatik 

Sigmantik merupakan hubungan antara unsur yang bisa ada di 

dalam aturan yang tersusun baik secara urut, namun bersifat linier. 

Paradikmantik adalah hubungan antara unsur yang ada di dalam suatu 

tuturan namun tidak ada dalam  sebuah tuturan bersangkutan. 

b.  Charles Sanders Pierce 

Pierce mengatakan teori segitiga makna atau yang biasa dikenal dengan triangle 

meaning yang terdiri dari tiga elemen utama yaitu tanda, object, dan interpretant. 

Menurut Peirce tanda terdiri dari sebuah simbol (kesepakatan tanda yang muncul), Ikon 

(tanda yang nampak mewakili fisik) dan Indeks (tanda yang muncul dan 

menghubungkan sebab-akibat). 

 

Pemakaian tanda merupakan konsep dari orang yang memakai tanda dan 

menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada pada seseorang tentang 

objek yang dirujuk oleh sebuah tanda. 

c. Roland Barthes 

Tanda atau kode bisa ditemukan dimana saja misalkan pada sebuah pertigaan jalan 

yang ada rambu lalu lintas dan sedang menyala lampu berwarna kuning, yang berarti 



55 
 

hati-hati. Lampu rambu lalu lintas tersebut merupakan sebuah kode atau tanda yang 

diletakkan sesuai dengan fungsinya dan memiliki guna untuk membaca tanda.  

Penafsiran terhadap sebuah hal yang bersifat historis yang dimana pembaca dituntut 

harus mengerti latar belakang suatu peristiwa yang akan dipahami dalam rangkaian 

visual.  

Roland Barthes merupakan penerus dari Saussure, tertarik cara yang kompleks 

pada pembentukan kalimat dan cara dari bentuk-bentuk sebuah kalimat dalam 

menentukan makna, namun kurang tertarik dengan sebuah kenyataan bahwa kalimat 

yang sama juga bisa memberikan makna yang juga berbeda pada orang yang juga 

berbeda situasinya. 

Pada aspek lain Barthes juga melihat penandaan yaitu adalah “mitos”, yang 

menandai suatu hal di masyarakat. Menurut Barthes mitos ada pada tingkatan kedua 

dalam masyarakat. Setelah terbentuknya sign-signifier-signified, tanda itu tadi menjadi 

penanda yang baru. Jadi, ketika tanda mempunyai makna konotasi  lalu berkembang 

menjadi denotasi, kemudian makna denotasi tersebut menjadi mitos.   

Mitos pada konsep Barthes yang umum pada masyarakat seperti rumah kosong 

yang terlihat kotor, gelap dan tidak terawat memunculkan konotasi keramat karena 

menimbulkan pemikiran yang dianggap sebagai tempat tinggal makhluk halus. 

Konotasi dari keramat ini berkembang menjadi asumsi di masyarakat yang melekat 

pada rumah kosong rusak dan tak terawat, sehingga rumah kosong tersebut bukan lagi 

sekedar konotasi namum menjadi denotasi pemaknaan pada tingkat kedua. Tahap ini 

mernjadikan “rumah kosong tak terawat” sebagai sebuah mitos. 
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a. Makna Denotasi 

Makna denotasi mengarah pada tingkat penandaan yang mejelaskan tentang 

hubungan penanda dan petanda pada sebuah realitas. Memberikan arti 

makna yang pasti dan eksplisit. Denotasi merupakan kata dan mempunyai 

makna atau arti yang sesuai dengan yang ada didalam kamus besar bahasa 

Indonesia (KBBI) yang bisa merupakan makna sebenarnya atau makna 

sesungguhnya dari apa yang terlihat dan juga tertulis. Pada konsep Barthes, 

denotasi merupakan sistem signifikasi tahap awal yang umum. Dalam 

terminologinya Barthes, konotasi merupakan signifikasi tahapan kedua. 

b. Makna Konotasi 

Konotasi berlawanan dengan denotasi yang dimana tingkat pertandaan 

menjelaskan tentang hubungan dengan penanda dan petanda yang memiliki 

makna yang tidak pasti dan implisit. Bayangan sederhanannya konotasi 

dijelaskan sebagai tanda dengan arti tambahan seperti perasaan dan nilai 

yang tertentu di samping makna yang paling dasar dan umum. 

c. Makna Mitos 

Mitos berfungsi untuk mengungkapkan dan bahkan mampu memberikan 

nilai-nilai dominan yang berlaku pada periode tertentu. Secara garis 

besarnya mitos merupakan suatu tanda namun memiliki makna denotasi 

yang kemudian berkembang menjadi konotasi dan berkembang menjadi 

mitos, merupakan kejadian yang terulang terus pada suatu masyarakat 

sehingga menjadi dan diakui sebagai kebudayaan pada kalangan 

masyarakat tersebut. Mitos juga merupakan sistem komunikasi dan 
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memiliki pesan yang menurut Barthes termasuk dalam tipe wicara, hal 

apapun bisa menjadi mitos ketika disajikan dengan sebuah wacana. 

2.4.4 Sistem Semiotika 

Sistem semiotika itu dibedakan kedalam tiga bagian komponen sistem, yaitu : 

Semiotik Pragmatik, merupakan semiotik yang menguraikan asal usul dari sebuah 

tanda oleh orang yang menerepakannya, tanda memiliki efek bagi yang 

menginterpretasikan, sehingga dalam batas perilaku dari subjek. Parera (2001:126) 

mengatakan dan menjelaskan tentang pragmatik merupakan kajian yang menggunakan 

pemakaian bahasa didalam komunikasi, konteks, hubungan antar kalimat, situasi, dan 

juga waktu yang diujarkan pada kalimat tersebut. Definisi yang dikemukakan oleh 

Parera sendiri adalah seperti  

1. Bagaimana sebuah interpretasi dan penggunaan tentang tutur yang bergantung kepada 

pengetahuan di dunia nyata. 

2. Bagaimana seorang pembicara memakai dan memahami dari tindak peraturan. 

3. Bagaimana sebuah struktur kalimat dipengaruhi oleh hubungan antara seorang 

pembicara dan seorang pendengar. 

Semiotika Sintatik adalah semiotik yang menguraikan tentang suatu kombinasi dari 

tanda tanpa memperhatikan maknanya atau kaitannya terhadap perilaku dari subjek. 

Semiotik ini mengabaikan dari pengaruh juga akibat bagi subjek yang 

menginterpretasikannya. Pada segi pemaknaan sintaktik ini memandang sebuah makna 

pada suatu pesan tanda atau teks, dan dalam sintaktik aturan formal dan lengkap tidak 
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memberikan sebuah kesempatan untuk negoisasi terhadap makna didalam pesan yang 

disampaikan tersebut. Maknanya ada didalam teks  atau kata itu sendiri. 

Semiotika Semantik adalah semiotika yang menjelaskan atau menguraikan tentang 

suatu pengertian dari tanda sesuai dengan apa arti yang telah disampaikan. Semantik 

merupakan tinjauan dari sistem tanda yang bisa disesuaikan dengan sebuah arti yang 

disampaikan. Kata semantik itu sendiri seolah menunjukkan tentang berbagai ide dari 

banyak pemikiran sangat teknis. Pada semantik ini sering digunakan didalam bahasa 

berkegiatan sehari hari untuk menunjukkan suatu masalah tentang pemahaman yang 

hadir dalam pemilihan konotasi kata. Masalah pemahaman ini kemudian menjadi 

subjek dari banyaknya pertanyaan yang formal, selama jangka waktu yang cukup lama. 

Dalam kajian linguistik itu merupakan studi yang membahas tentang interpretasi tanda 

atau suatu simbol yang digunakan didalam masyarakat dalam situasi tertentu dan 

tergantung konteksnya. Dalam konteks ini ekspresi wajah, suaram bahasa tubuh, juga 

proxemics mempunyai semantik kontek atau yang disebut bermakna. 

2.4.4 Tipe Tanda 

Menurut Peirce kehidupan manusia selalu dicirikan dengan adanya percampuran 

dari tanda. Manusia berkomunikasi sehari hari dengan orang disekitarnya, dalam 

prosesnya manusia saling bertukar pikiran atau pesan antara satu dengan yang lainnya 

baik itu secara verbal maupun non verbal. Ada tiga jenis tanda yang paling sering 

digunakan yaitu Ikon, indeks dan simbol.  

1. Ikon, merupakan tanda yang mewakili dari sumber acuan dari sebuah bentuk 

replika, imitasi, simulasi atau persamaan. Semua tanda dibuat untuk 
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mempresentasikan tentang sumber acuan menggunakan persamaan atau 

simulasi. Sebuah tanda dibuat dengan miri sumber acuannya secara tampilan. 

Ikon  merupakan tanda yang memiliki kemiripan dari rupa sebagaimana yang 

telah dikenali pemiliknya (Budiman, 2004:29). Contohnya seperti tanda dari 

sebuah ruangan, toilet Pria dan Wanita pada dinding pintu masuk toilet, ini 

menunjukkan kegiatan akan berlangsung sesuai dengan tanda yang terdapat 

pada dinding tersebut. 

2. Indeks, Merupakan tanda yang mewakilkan seumber dengan cara 

mengkaitkannya baik itu secara implisit maupun eksplisit dengan sumber acuan 

yang lain (Danesi, 2004: 38). Ada tiga jenis dari indeks yaitu indeks temporal, 

indeks ruang, dan indeks persona. 

Indeks temporal yaitu indek yang saling menghubungkan anta benda dari segi 

waktu. Grafik dari waktu dengan keterangan yang sebelumnya, sesuah 

merupkan bagian contoh dari indek temporal ini. 

Indeks ruang selalu mengacu kepada lokasi atau sebuah ruang suatu benda, 

peristiwa, makhluk dalam keterkaitannya dengan penggunaan dari tanda. Anak 

panah yang mengarah ke sesuatu bisa diartikan kata yang jelas tentang 

menunjukkan seseuatu, disana, disitu dan sebagainya. 

Indeks Persona, indeks yang saling mengaitkan antara pihak terkait dan 

mengambil bagian dalam sebuah situasi. Kata ganti dari orang merupakan 

contohnya dari indeks persona. 
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3. Simbol 

Simbol merupakan tanda yang mewakilkan objeknya melalui sebuah 

persetujuan atau kesepakatan didalam konteks yang spesifik. Makna didalam 

simbol dibentuk dari kesepakatan sosial ataupun tradisi historis 

(Danesi,2004:38,44). Simbol adalah jenis dari tanda bersifat konvensional dan 

arbiter (Budiman, 2004:32). Bunga mawar melambangkan simbol dari cinta, 

merupakan contoh dari simbol ini. 

Suatu tanda mampu menjadi satu dari indeks, simbol dan ikon pada waktu yang 

bersamaan. Sebagai contohnya adalah tanda di persimpangan jalan, tanda tersebut 

menunjukkan dan bisa menjadi sebuah simbol dan indek ketika dilihat pada situasi atau 

keadaan tertentu. Tanda menunjukkan bajwa secara fisiknya menberikan informasi 

akan tiba pada suatu persimpangan pada jalan tersebut, tapi akah berbeda ketika tidak 

dikaitkan pada situasi tertentu yang sebenarnya tanda itu bisa menjadi simbol biasa di 

persimpangan.  

Simbol sangat membantu kita semua dalam berkomunikasi. Simbol memiliki 

peranan lebih kuat dari pada tanda, bahkan simbol bisa membatu menjelaskan tentang 

sesuatu yang tidak bisa secara langsung dijelaskan dan dengan media simbol bisa 

berupa tindakan, lisan, benda. 

 

 

 

 


