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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI  

A. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berkaitan dengan simbol dan makna keislaman sudah banyak 

dilakukan peneliti. Diantaranya adalah:penelitian yang dilakukan oleh Laksmi 

Kusuma dalam penelitiannya tentang gaya seni hindhu-jawa pada tata ruang 

keraton yogyakarta menyatakan bahwa adanya pengaruh hindhu kuno terhadap 

beberapa gaya seni tata ruang Kraton itu sendiri, dalam penelitiannya Laksmi 

menjelaskan juga bahwasanya ada sebuah pewujudan dari akulturasi budaya 

Hindhu dengan budaya asli Jawa. Maka dapat dipahami bahwasanya gaya seni 

dalam tata ruang itu merupakan cetusan gagasan yang luar biasa dalam perwujudan 

ekspresi gaya seni dalam bentuk dan isi, jelas terilhami oleh pertimbangan religius, 

bukan sebagai ungkapan estetis belaka. Tata ruang keraton Yogyakarta merupakan 

perwujudan ekspresi pikiran dan perasaan Sultan Hamengku Buwana I yang 

mencoba menyelaraskankan jagad mikro dengan jagad makro, menjadi refleksi 

periode jaman pra-Hindu dan Hindu di Jawa bagian tengah.5 

     Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Laksmi Kusuma, hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan Laksmi lebih 

mengacu kepada gaya seni kebudayaan Hindhu serta pengaruhnya terhadap Kraton, 

bukan seperti penelitian ini yang berfokus pada pemaknaan simbol islam dalam 

bangunan fisik keraton. 

                                                           
5 Laksmi Kusuma, 2013 , “Gaya Snei Hindhu-Jawa Pada Tata Ruang Keraton Yogyakarta”, 

(Dimensi Interior, Vol. 9, NO. 2, Desember 20100: hal. 118.)  
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    Peneltian yang kedua merupakan penelitian Sthepanie dari Magister 

Arsitektur Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan di Bandung 

tentang wujud akulturasi arsitektur pada aspek fungsi, bentuk dan makna bangunan 

gereja kristen Pniel Blimbingsari di Bali . Penelitian ini bertujuan untuk menelisik 

lebih dalam mengenai adanya akulturasi arsitektur dalam bangunan gereja terutama 

dalam hal aspek fungsional, bentuk serta makna bangunan. Dan hasil dalam 

penelitian ini adalah konsep asta kosali dan arsitektur gereja secara signifikan 

mempengaruhi wujud arsitektur Gereja Kristen Pniel, serta kedua konsep ini dapat 

membentuk suatu identitas baru bagi bangunan Gereja Kristen Pniel tersebut, serta 

konsep yang diadaptasi merupakan orientasi tapak tata massa bangunan. Jadi dapar 

disimpulkan bahwasanya konsep arsitektur tradisiobal (Asta Kosala Kosali)  

memiliki peran yang dominan dalam mempengaruhi dan membentuk Gereja 

Kristen Pniel.6 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Stephani, 

dikarenakan penelitian ini lebih berfokus kepada pemaknaan simbol islam, 

sedangkan dalam peneltian Stephani lebih foksu kepada pengaruh wujud akulturasi 

terhadap bangunan. 

Penelitian yang ketiga merupakan penelitian yang dilakukan oleh Jeksi 

Dorno dalam penelitiannya tentang bentuk dan makna simbolik ornamen ukir pada 

interior masjid gedhe yogyakarta, dalam penelitian ini menyatakan bahwa adanya 

pengaruh budaya arab tentang sejarah berdirinya dan terbangunnya masjid Gedhe 

                                                           
6 Arvina Stephani, “Wujud Akulturasi Arsitektur Pada Aspek Fungsi, Bentuk, Dan Makna 

Bangunan Gereja Kristen Pniel Blimbingsari Di Bali”,  (Bandung: Jurnal Arteks Vol. I, 2016), 

hal. 15. 
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Yogyakarta, hal tersebut dalam dilihat secara jelas dengan adanya simbol simbol 

islam yang sangat mencolok adanya sebagai penghias masjid itu sendiri. Dan yang 

paling difokuskan dalam simbol dalam Masjid Gedhe ini adalah ornamentnya, 

dengan meneliti dan menyelidik sejarah serta makna filososfi yang terkandung 

dalam ornament – ornament tersebut peneliti dalam mengetahui secara jelas tentang 

makna filosofi Jawa yang terdapat pada simbol simbol dari ornament- ornament 

masjid Gedhe Yogyakarta sekaligus pengarus budaya Islam pada ornament yang 

ada.7 Dalam penelitian ini agak berbeda dengan peneltian yang dilakukan oleh Jeksi 

Dorno, dikarenakan fokus dalam penelitian yang dilakukan Jeksi Dorno hanya 

berfokus kepada ornament ornamentnya. 

      Penelitian yang keempat merupakan penelitian yang dilkaukan oleh 

Machrus dalam tesisnya tentang simbol-simbol sosial kebudayaan jawa, hindu, 

budha, dan islam yang direpresentasikan dalam artefak masjid agung surakarta. 

Dalam penelitiannya, Machrus mempunyai tujuan untuk menjelaskan tentang 

proses pemaknaan/semiosis tentang simbol-simbol kebudayaan Jawa, Hindu, dan 

Islam yang direpresentasikan dalam artefak bangunan mihrab, mimbar dan gapura 

Masjid Agung Surakarta. Dan dapat disimpulkan bahwasanya penelitian yang 

dihadapkan kepada para mahasiswa-mahasiswi Universitas Sebelas Maret 

Surakarta ialah perlunya kita untuk selalu kritis dalam hal memahami makna 

semiotika yang ada dalam bangunan-bangunan peninggalan sejarah, agar kita tidak 

buta dan memandang sejarah dalam satu perspektif yang sempit. Penelitian ini 

                                                           
7 Dorno Jeksi, “Bentuk Dan Makna Simbolik Ornamen Ukir Pada Interior Masjid Gedhe 

Yogyakarta”, (Yogyakarta: Skripsi, 2014), hal. 22. 
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sangat detail dalam hal pemaknaan  simbol. 8. Dalam penelitian ini berbeda dengan 

penelitian milik Machrus, karena peneltian ini lebih berfokus kepada makna 

keislaman yang terdapat pada simbol simbol dalam bangunan fisik. 

     Penelitian yang kelima merupakan peneltian Lilik Austina tentang bentuk 

dan makna bangunan kerajaan Taman Narmanda di Lombok. Dalam penelitian ini 

peneliti memfokuskan pada bentuk struktur bangunan dan makna simbolis pada 

bangunan Taman Narmada. Jadi dalam hal ini penelitian Lilik mengarah kepada 

bagian-bagian bangunan, klasifikasi bangunan dan makna filosofis secara fungsi 

bangunan kerajaan itu dibangun.9 Dalam penelitian ini berbeda dengan peneltian 

yang dilakukan Lilik Agustina, hal itu dikarenakan dalam penelitian ini lebih 

kepada simbol dan makna kesilaman dalam bangunan fisik. 

    Peneltian yang keenam merupakan penelitian dari Harry Pujianto yaitu 

tentang simbol dan makna bentuk naga studi kasus vihara Satya Budhi di Bandung. 

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai fokus kepada studi kasus simbol bentuk 

naga serta sejarah yang memiliki pengaruh besar terhadap adanya simbol ornament 

naga dalam vihara tersebut. Penelitian ini berbeda dengan peneltian yang sudah 

dilakukan oleg Harry Pujianto, hal itu disebabkan karena penelitian milik Harry 

hanya berfokus terhadap simbol ornamnet naga saja.10 

 Selanjutnya penelitian yang ketujuh dilakukan oleh Muhammad Zakaria  

tentang koeksistensi konsep makna simbolik rumah tradisional buton (rumah kaum 

                                                           
8 Machrus, “Simbol-Simbol Sosial Kebudayaan Jawa, Hindu Dan Islam Yang Direpresentasikan 

Dalam Artefak Masjid Agung Surakarta”, (Surakarta: Tesis, 2008), 13. 
 9 Agustina Lilik, “Bentuk Dan Makna Bangunan Kerajaan Taman Narmanda Di Lombok” 

(Yogyakarta : Jurnal) hal 1 
10 Pujianto Harry, “Simbol Dan Makna Bentuk Naga Studi Kasus Vihara Satya Budhi Di 

Bandung” (Bandung : Jurnal), hal 10 
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maradika) dengan kantor BKDD di Kota Baubau. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan ada tidaknya koeksistensi konsep makna simbolik pada rumah 

tradisional buton dengan Kantor BKDD di Kota Baubau. Dan output dalam 

peneltian ini  menghasilkan kesimpulan bahwa koeksistensi konsep makna simbolik 

antara rumah kaum Maradika dengan kantor BKDD ada dan sudah dimodifikasi. 

Dan sangat berguna untuk diterapkan pada kantor pemerintahan yang dibangun 

sehingga nilai artistik  dan jatidiri arsitektur Buton tidak pudar.11 

Penelitian ini berebda dengan penelitian milik Muhammad Zakaria, 

dikarenakan penelitian milik Muhammad Zakaria hanya berfokus pada ada tidaknya 

koeksistensi konsep makna simbolik pada kantor BKDD. 

Kemudian penelitian selanjutnya adalah peneltian yang ke delapan milik 

Dyah tentang fungsi dan makna simbolis kursi batu dan replika kursi kayu pada 

masyarakat Nias. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan tentang 

fungsi dan makna simbolis kursi batu dan replika kursi kayu itu sendiri. Dan hasil 

dari peneltian ini adalah bahwa fungsi dan makna simbolis kursi batu dan replika 

kursi kayu pada masyarakat Nias terkait erat dengan 1) aspek bahan, 2) aspek 

ornamen, 3) aspek dimensi, dan 4) aspek keletakannya, serta sebagai simbol status 

sosial apabila ditinjau dari aspek kemasyarakatannya.12 Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian milik Dyah, hal tersebut dikarenakan peneltian yang dilakukan 

oleh Dyah berfokus kepada fungsi dan makna simbolis kursi batu dan replika kursi. 

                                                           
11 Zakaria Muhammad, “Koeksistensi Konsep Makna Simbolik Rumah Tradisional Buton (Rumah 

Kaum Maradika) Dengan Kantor BKDD Di Kota Baubau” (Kendari : Jurnal), hal 12 
12 Hidayati Dyah , “Fungsi Dan Makna Simbolis Kursi Batu Dan Replika Kursi Kayu Pada 

Masyarakat Nias” (Medan : Jurnal, 2013) Diakses pada tanggal 23 April 2013, hal 16 



12 
 

 
 

           Selanjutnya adalah penelitian yang ke sembilan milik Purnomo tentang 

bentuk dan makna simbolik pada mihrab masjid raya al-muttaqun prambanan 

klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna simbolik 

yang terdapat pada mihrab Masjid Raya Al-Muttaqun Prambanan Klaten. Dalam 

penelitian ini juga membahas tentang bentuk mihrab yang ditinjau dari aspek sifat 

visual bentuk dasar seperti 1 )ukuran, 2) warna dan 3) tekstur. Kemudian terkait 

dengan makna simbolik pada mihrab masjid tersebut membahas tentang makna 

simbolik dari ornamen ukir yang terdapat pada mihrab. 

      Hasil penelitian ini adalah (1) bentuk mihrab Masjid Raya Al-Muttaqun 

Prambanan Klaten diuraikan sesuai dengan aspek sifat visual bentuk dasar yaitu 

melalui ukuran, warna dan teksturnya (2) makna simbolik pada mihrab Masjid Raya 

Al-Muttaqun Prambanan Klaten diuraikan sesuai dengan ornamen-ornamen ukir 

yang terdapat di dalamnya yaitu ornamen gunungan wayang purwa, ornamen ukir 

tumbuhan, ornamen ukir kaligrafi Al-Fatihah, ornamen ukir kaligrafi La Illaaha 

Illaallaah Muhammadar Rasuulullah, ornamen ukir kaligrafi Allah dan 

Muhammad, ornamen ukir bunga teratai, dan ornamen umpak berundak.13 

ini berbeda dengan penelitian milik Purnomo, dikarenakan foksu penelitian ini 

kepada makna keislaman pada simbol bangunan fisik kraton, sedangkan dalam 

penelitian milik Purnomo berfokus pada aspek sifat visual bentuk dasar mihrab saja. 

          Selanjutnya penelitian yang terakhir adalah penelitian milik Hadi Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Madiun tentang Masjid 

                                                           
13 Purnomo Kartika, “Masjid Tegalsari Jetis Ponorogo  (makna simbolik dan potensinya sebagai 

sumber pembelajaran sejarah lokal)” (Yogyakarta : Universitas Negri Yogyakarta Jurnal), hal 1 
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Tegalsari Jetis Ponorogo  (makna simbolik dan potensinya sebagai sumber 

pembelajaran sejarah lokal). Dan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan makna simbolik arsitektur Masjid Tegalsari Jetis Ponorogo dan 

potensinya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal. 

Hasil dari penelitian ini adalah penjelasan tentang unsur-unsur masjid yang 

diantaranya adalah; mihrab, bangunan utama, serambi, tiang, atap, batu bancik, 

gapura, dan pagar  yang makna simboliknya dapat berpotensi untuk dijadikan 

sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal khususnya sejarah agama Islam.14 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian milik Hadi, hal itu dikarenakan penelitian 

milik Hadi berfokus terhadap potensi makna simbol dalam unsur-unsur yang ada 

dalam masjid saja. 

B. KERANGKA TEORI 

1. Kebudayaan  

a. Pengertian Kebudayaan 

Menurut ilmu antropologi, “kebudayaan” merupakan keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Pada fokus 

ini berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya hampir seluruh tindakan 

manusia adalah kebudayaan, hal ini dikarenakan hanya amat sedikit 

tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tak perlu 

                                                           
14 Kusnanto, Hadi, “Masjid Tegalsari Jetis Ponorogo  (Makna Simbolik Dan Potensinya Sebagai 

Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal)”, Jurnal Studi Sosial, Volume 2 Nomor 1 Juli 2017 hal 41  
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dibiasakannya dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri 

beberapa refleks, beberapa tindakan yang terjadi karena fisiologi, atau 

kelakuan apabila suatu individu sedang mambabi buta. Bahkan berbagai 

tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa oleh 

makhluk yang beranama manusia dalam gennya bersama kelahirannya 

(seperti misalnya makan, minum atau berjalan dengan kakinya), juga 

dirombak menjadi sebuah kebudayaan. 15 

b. Wujud Kebudayaan  

Dalam hal kebudayaan Koentjaningrat sangat setuju sekali dengan 

pendapat seorang ahli sosiologi , yaitu Talcott Parsons yang bersama dengan 

seorang ahli antropologi A.L Kroeber pernah menganjurkan untuk 

membedakan secara tajam akan wujud kebudayaan sebagai suatu sistem 

dari ide-ide dan konsep-konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu 

rangkaian tindakan dan aktivitas  manusia yang berpola. Maka dari itu 

serupa dengan J.J Honigmann yang didalam buku pelajaran antropologinya 

yang berjudul The World of Man (1959 hal. 11 -12) mengklasifikasikan 

wujud kebudayaan kepada tiga gejala16, yaitu : 

1) Ide,  yaitu wujud kebudayaan sebagai  suatu kompleks dari ide-ide, 

gagasan, nilai-nilai dan norma-norma, peraturan dan sebagainya. 

Wujud ini merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya tak dapat 

disentuh, diraba,  ataupun di foto sekalipun. Terletak didalam kepala-

                                                           
15 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi,  (Cetakan kedelapan), (Jakarta : PT Rineka 

Cipta, 1990), hal.. 180 
16 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi,  (Cetakan kedelapan), (Jakarta : PT Rineka 

Cipta, 1990), hal.. 186 
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kepala dan juga di perkataan orang lain, dalam alam pikiran warga 

masyarakat dimana kebudayaan bersangkutan itu hidup. Kalau warga 

masyarakat tadi menyatakan gagasan mereka dalam suatu tulisan, 

maka lokasi dari kebudayaan ideal sering berada dalam karangan dan 

buku-buku hasil karya pada individu-individu tersebut.17 

Ide-ide dan gagasan manusia banyak yang hidup bersama 

dalam suatu masyarakat, memberi jiwa kepada masyarakat itu. 

Gagasan tersebut tidak berada lepas satu dari yang lain, melainkan 

saling berkaitan, menjadi suatu sistem. Para ahli antropologi dan 

sosiologi menyebut sistem ini sebagai sistem budaya. Dalam bahasa 

indonesia terdapat juga istilah lain yang sangat tepat untuk menyebut 

wujud ideal dari kebudayaan ini yaitu, adat. 

2) Sosial, merupakan wujud yang kedua dari kebudayaan, yakni 

kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola 

dari manusia dalam bermasyarakat, ataupun biasa disebut dengan 

sosial system. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia-

manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu dengan 

yang lain dari detik ke detik, hari ke hari, dari tahun ke tahun, selalu 

menurut pola-pola tertentu  yang berdasarkan adat tata kelakuan. 

Sebagai rangkaian aktivitas manusia-manusia dalam suatu 

                                                           
17 Ibid.. hal. 187 
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masyarakat, sistem sosial itu  bersifat konkret, terjadi di sekeliling kita 

sehari-hari, bisa diobservasi, di foto dan didokumentasikan.18 

3) Fisik, adalah wujud yang ketiga, yakni wujud kebudayaan sebagai 

benda-benda hasil karya manusia. Fisik dapat dikatakan juga sebagai 

semua keseluruhan total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan 

karya semua manusia dalam kehidupan bermasyarakat.  Maka dari 

ketiga wujud kebudayaan. Fisik merupakan wujud yang memiliki sifat 

paling konkret, dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat 

diraba, dilihat dan diambil fotonya.19 Ada benda-benda yang sangat 

besar seperti pabrik baja : ada benda-benda yang amat kompleks dan 

canggih, seperti komputer berkapasitas tinggi; atau benda-benda yang 

besar dan bergerak, kapal tangki minyak; ada bangunan hasil seni 

arsitek seperti candi dan kraton yang indah. 

2. Kebudayaan Fisik 

a. Bangunan 

        Ruang merupakan lingkungan tempat manusia berada. Eksistensi fisik 

manusia dari asal biologisnya sampai berada di luar kandungan ibunya 

selalu menempati ruang. Semiotik melihat ruang sebagai tanda karena ruang 

dimaknai oleh manusia. Oleh karena itu, ruang merupakan bagian dari 

masyarakat dan kebudayaan. Dalam kehidupan manusia, selain diberi 

makna, rua ng juga diberi fungsi tertentu sehingga ruang tertentu sehingga 

                                                           
18 Ibid.. 187 
19 Ibid.. hal. 188 
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ruang tersebut menjadi tempat yang memenuhi fungis tertentu. Oleh karena 

itu biasanya dalam sebuah kebudayaan kita dapat membedakan ruang 

publik, ruang privat dan ruang suci. 

         Bangunan merupakan hasil manusia memanfaatkan ruang, yang di 

dalamnya terdapat perbedaan dalam hal kepublikan atau keprivatan. Kita 

merasa tidak perlu minta izin untuk memasuki  sebuah mal atau pasar. 

Padahal, kita harus mengucapkan salam, mengetuk pintu dan meminta izin 

saat akan memasuki tempat privat, layaknya rumah orang hingga kita 

dipersilahkan untuk masuk.20 

Definisi bangunan gedung menurut UU No. 28 tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung pasal 1, adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi 

yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya  

berada di atas  dan atau di dalam tanah ataupun air, yang berfungsi sebagai 

tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 

tinggal, kegaiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, 

maupun kegiatan khusus.21 

b. Bentuk Bangunan 

       Dalam dunia arsitektur, bentuk merupakan satu unsur yang tertuju 

langsung pada mata, dan bendanya merupakan suatu unsur yang tertuju pada 

jiwa dan akal budi manusia. Benda dan ukurannya saling berkerja  sama 

untuk menghasilkan nilai-nilai dan emosi. Selain itu, pada satu pihak 

                                                           
20 Benny H Hoed, Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya, (Cetakan pertama), (Jakarta : Komunitas 

Bambu, 2011), hal. 110 
21 http:// karyatulisilmiah.com, diakses pada 17 Agustus 2015, hal.1 
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memberikan gambaran bahwa bentuk pada suatu karya arsitektur dapat 

menyampaikan arti kepada yang terlibat secara visual yaitu masyarakat. DI 

lain pihak bentuk merupakan ungkapan dari berbagai kekuatan yang 

mewakilkan arsitek sebagai perwujudan karyanya dan untuk 

menyampaikan arti yang dikandung oleh bentuk itu sendiri. 

       Bentuk merupakan suatu hasil kreasi ataupun design. Bentuk 

bangunan adalah apa yang kita lihat pada suatu bangunan ataupun design, 

menyangkut bahan dan dan perlengkapan bangunan. Dan bentuk juga tidak 

dibatasi pada satu bagian bangunannya saja, tetapi menyangkut keseluruhan 

dari bentuk yang disampaikan.22 Berikut merupakan beberapa contoh dari 

bentuk bangunan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat antara lain : Bangsal 

Kesatrian, Bangsal Kedhaton, Bangsal Manis, Bangsal Kemagangan, 

Gedhong Jane, Kemandhungan, Bangsal Kencana, dan Siti Hinggil. 

c. Siti Hinggil 

        Disini peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada bangunan Siti 

Hinggil, hal tersebut dikarenakan bangunan Siti Hinggil merupakan salah 

satu bangunan yang disebut-sebut sebagai bangunan yang paling sakral 

diantara bangunan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.  

1) Pengertian 

Siti Hinggil memiliki arti tanah tinggi, hal itu memang pada 

kenyataannya halaman Siti Hinggil letaknya lebih tinggi kurang lebih 1,75 

                                                           
22 Agung Sri, “Penampilan Bangunan yang Sinergis Dengan fungsi bangunan Jogjacomtech”, 

(Surakarta : Tugas Akhir 2006), hal. 18. Diakses pada 9 Mei 2018 
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meter dari tanah sekitarnya, dan luasnya sekitar satu hektar23. Siti Hinggil 

sendiri memiliki makna papan sing dhuwur saburining alun-alun, yang 

artinya tempat yang tinggi yang terletak di belakang alun-alun. Menurut 

Babad Mentawis, kompleks ini mulai dikerjakan peninggiannya pada tahun 

1757 Masehi. Siti memiliki arti tanah, sedangkan Hinggil berarti tinggi. 

Bangunan ini berbentuk persegi panjang yang disangga dengan tiang-tiang, 

dengan Bangsal Manguntur Tangkil didalamnya sebagai pusat bangunan. 

Makna Siti Hinggil sendiri adalah menggambarkan berkembangnya jiwa 

yang berifikir atau merasakan sesuatu. 

2) Fungsi 

Siti Hinggil mempunyai fungsi utama yaitu untuk penobatan para raja 

Kasultanan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, serta upacara-upacara 

besar dan sakral layaknya upacara grebeg. Akan tetapi pada dahulunya di 

Siti Hinggil Lor terdapat batu yang digunakan sebagai tempat 

pemenggalang kepala orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. 

3) Bagian-bagian 

Siti Hinggil merupakan kopleks yang didalamnya terdapat beberapa 

bangunan, pada sisi-sisi pelatarann Siti Hinggil Lor terdapat pagar tembok 

yang dibentuk berlubang-lubang. Sebuah undak-undak dibuat untuk 

menghubungkan antara Siti Hinggil  Lor dan Bangsal Pagelaran (bangunan 

paling selatan dalam kompleks Alun-alun Lor). Bangunan- bangunan yang 

terdapat di dalam kompleks ini adalah Bangsal Pacikeran (berada di sisi 

                                                           
23 Ashadi, Keraton Jawa, (Cetakan Pertama), (Jakarta : Arsitektur UMJ Press, 2017) hal. 45 



20 
 

 
 

utara, mengapit ujung bawah, undak-undakan), Tarub Agung (berada di 

ujung teratas undak-undakan). Tratag Sitinggil (berada di sebelah selatan 

tarub agung dan di tengah-tengah kompleks), bangsal Witana (berada di 

sebelah selatan Tratag Sitihinggil), Bangsal Manguntur Tangkil (berada di 

tengah-tengah bangsal Siti Hinggil sisi selatan), Bangsal Pecaosan 

Gandhek dan Bangsal Pecaosan Jeksa (berada di sisi kiri dan kanan Tarub 

Agung). Bale Bang (disisi timur Bangsal Witana) serta Gedung UGM (di 

sisi paling selatan, masing-masing di sisi kiri dan kanan). Halaman 

Sitihinggil dikelilingi oleh sebuah lorong pada ketiga sisinya, kecuali pada 

sisi utaran. Lorong tersebut dikenal dengan nama supit urang.  

3. Simbol dan Makna dalam bangunan fisik 

a. Pengertian Simbol 

  Teori tentang simbol berasal dari Yunani kudo terdahulu, berawal 

dari kata symbolion dari syimballo yang berarti menarik suatu kesimpulan 

ataupun juga dapat diartikan sebagai memberikan kesan. Simbol dan juga 

lambang memiliki makna sebagai instrument ataupun mediasi guna 

menyampaikan suatu informasi atupun pesan serta menyusun suatu 

epistimologi dan keyakinan tantang sesuatu yang dianut. Simbol juga 

merupakan sebuah kebutuhan dasar yang dimiliki dan memang hakikatnya 

selalu ada pada diri manusia, maka dari itu beberapa peneliti menyebut 

manusia sebagai mahkluk yang berkebutuhan simbolisasi. Simbol juga 

dapat kita artikan sebagai tanda atau ciri yang dapat memberitahukan 

tentang sesuatu hal kepada seseorang ataupun membedapakan tentang 
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sesuatu yang berbeda. Ada 3 macam simbol yang perlu kita ketahui antara 

lain :  

1) simbol-simbol universal, berkaitan dengan arketipos, layaknya tidur 

sebagai simbol suatu kematian, 

2) Simbol kultural, alias yang melatarbelakangi suatu budaya tertentu, 

layaknya masjid gedhe kraton sebagai lambang warisan kebudayaan 

mataram islam terdahulu,  

3) Simbol individual, yang biasanya dapat ditafsirkan kedalam konteks 

keseluruhan karya seorang seniman ataupun pengarang. 24 

b. Macam-macam Simbol 

Simbol memiliki berbagai macam bentuk dan jenis, hal ini 

tergantung dengan budaya apa yang mewarisinya. Diantara macam-macam 

simbol keislaman yang ada, ada hal penting yang harus kita soroti, yaitu 

tentang budaya Timur Tengah, lebih tepatnya Arab. Karena dari negara 

inilah kebudayaan Islam itu datang dan mulai mempengaruhi kebudayaan 

Jawa, maka dari itulah timbul suatu efek dan juga  pengaruh tentang budaya 

islam pada beberapa bangunan ataupun kerajaan islam di Jawa. Diantara 

banyak macam simbol keislaman yang ada, antara lain :  

1) Bangunan masjid 

Masjid merupakan tempat ibadah umat muslim. Berasal dari kata 

Sajada-yasjudu yang berartikan sujud ataupun lebih tepatnya tempat 

                                                           
24 Deddy Mulyana. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial lainya. Bandung. PT Remaja Rosda Karya Offset. 
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untuk sujud dikarenakan terjadi perubahan menjadi fiill makan (nama 

tempat). Pada masyarakat indonesia pada umumnya masjid juga 

mempunyai sebutan musholla ataupun langgar. Selain digunakan untuk 

tempat peribadatan ummat muslim, masjid juga dijadikan sebagai pusat 

kehidupan dan episentrum dinamika kaum muslimin. 

2) Gapura 

Gerbang Gapura merupakan suatu struktur yang merupakan 

pintu masuk ataupun gerbang ke suatu kawasan tertentu. Gapura sering 

kali diartikan sebagai gerbang. Dalam bidang arsitektur gapura juga 

sering dianggap sebagai ikon, lebih tepatnya ikon suatu wilayah 

maupun area tertentu, hal tersebut bisa terjadi karena secara hierarki 

sebuah gapura itu sendiri lebih sering menjadi komponen pertama yang 

dilihat saat kita memasuki suatu wilayah. 

3) Tiang 

Tiang dalam  bahasa Banjar disebut juga tihang, yaitu bagian 

yang menerus dari pondasi hingga ke balok keliling (ringbalk) di 

bagian atas dan menjadi struktur utama yang menyalurkan beban secara 

vertikal. Tiang biasanya terbuat dari kayu ulin  yang utuh tanpa 

sambungan dan berasal dari sebatang pohon yang cukup besar dan 

tanpa cacat. 

4) Lambang 

Lambang merupakan suatu seperti tanda (lukisan, lencana, dan 

sebagainya) yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud 
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tertentu. Lambang juga merupakan tanda yang dipakai untuk 

menyampaikan pesan dalam proses komunikasi, memiliki arti dan 

makna yang mendalam mengenai suatu hal. 

5) Ornament Arab (khot) 

       Ornament merupakan sesuatu yang mengacu pada hiasan apapun 

itu pada suatu permukaan benda, baik benda yang dapat bergerak 

maupun tidak. 25 Benda-benda kecil maupun besar layaknya dinding, 

buku, vas, pintu bahkan benteng, biasanya memiliki ornament 

diatasnya. Dan setiap ornament menunjukkan sifat dan karakteristik 

tertentu yang terkait dan memilki korelasi dengan islam, layaknya 

ornament bunga dan daun-daunan dan gaya seni kaligrafi bahasa arab 

atupun biasa disebut dengan khot.  

Seni dan agama memililki korelasi tersendiri dan bertemu 

kedalam jiwa. Agama memberikan materi dasar bagi ekspresi estetika 

melalui persepsi dasara tentang Tuhan, kehidupan, manusia serta alam, 

sedangkan seni memberikan respon emosional terhadap materi-materi 

kebenaran yang ada dalam persepsi-persepsi dasar tersebut, yakni 

pemadu melalui bentuk ekpresi yang indah dan edukatif. Ekspresi 

estetika ini merupakan ekpresi keimanan dan ekspresi keindahan.26 

Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ornament islam 

merupakan suatu hiasan pada benda-benda tertentu dan juga memiliki 

                                                           
25 Sedyawati, Edi. 2012. Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah(cetakan ke-5). 

Jakarta: Rajagrafindo Persada.  
26 Sutiyono. 2010. Pribumisasi Islam Melalui Seni-Budaya Jawa.  Yogyakarta: Insan Persada  
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karakteristik-karakteristik tertentu, yang mana menyatukan ekpresi 

keindahan dan keimanan dalam pandangan islam itu sendiri. Contoh 

yang konkrit yang dapat kita lihat secara langsung adalah hiasan 

kaligrafi yang ada pada tiang-tiang masjid gedhe Kraton Jogjakarta. 

c. Fungsi Simbol 

        Sebagai makhluk yang memiliki kebergantungan simbol, pasti 

manusia sering berinterkasi dengan suatu simbol, terlebih guna 

mengungkapkan tentang identitas dirinya. Dan dalam memahami 

interaksinya juga manusia juga butuh simbol guna mediasi menuju 

pemahaman yang dimaksudkan.27 Ada beberapa fungsi simbol dalam 

kehidupan manusia antara lain :  

1) Untuk berhubungan dengan dunia material,  

2) Untuk menyempurnakan manusia dalam memahami lingkungannya 

3) Menyempurnakan manusia dalam berpikir,  

4) Membantu memecahkan suatu masalah, 

5) memungkinkan manusia bisa membanyangkan sesuatu yang 

metafisis.28 

d. Makna simbol 

         Pada hakikatnya semua, saya, anda dan teman-teman semuanya 

seringkali menggunakan makna tanpa memikirkan makna itu sendiri. Upaya 

memahami makna, sesungguhnya merupakan salah satu masalah filsafat 

                                                           
27 Faridatul Wasimah, Makna  Simbol Tradisi Mudun Lemah,(skripsi, UINSA, 2012.) 26   
28 Bernard, Raho, Teori Sosioogi Modern, (Jakarta : prestasi pustaka, 2007) hal. 110 
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yang tertua dalam umur manusia. Para ahli mengakui, istilah makna 

(meaning) memang merupakan kata dan istilah yang membingungkan. Ada 

tiga hal yang dicoba jelaskan oleh para filsuf dan linguis sehubungan dengan 

usaha menjelaskan istilah makna, ketiga hal itu yakni : 

1) Menjelaskan makna kata secara alamiah 

2) Mendeskripsikan kalimat secara alamiah 

3) Menjelaskan makna dalam proses komunikasi 

  Brown mendefinisikan makna sebagai kecenderungan (disposisi) 

total untuk menggunakan atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa. 

Terdapat banyak komponen dalam makna yang dibangkitkan suatu kata atau 

kalimat.29 Pemaknaan juga dapat diartikan sebagai upaya mengemukakan 

materi atau substansi yang sama dengan media yang berbeda, dan media 

tersebut berupa bahasa lain ataupun deskripsi yang lebih panjang berupa 

penjelasan yang lebih detail. Memberikan makna juga berarti upaya lebih 

dari  penafsiran, dan mempunyai kesejajaran dengan extrapolasi. 

  Ada beberapa pandangan yang menjelaskan ihwal teori atau konsep 

makna. Model proses makna Wendell Johnson (1951) menawarkan 

sejumlah implikasi bagi komunikasi anatar manusia : 

1) Makna ada dalam diri manusia. Makna tidak terletak pada kata-kata 

melainkan pada manusia. Kita menggunakan kata-kata untuk 

mendekati makna yang ingin kita komunikasikan. Tetapi kata-kata ini 

                                                           
29 Alex, Sobur, Semiotika Komunikasi, (Cetakan kedua), (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2004), hal. 254-256 
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tidak secara sempurna dan lengkap menggambarkan makna yang kita 

maksudkan. Demikian pula, makna yang didapat pendengar dari pesan-

pesan kita akan sangat berbeda dengan makna yang ingin kita 

komunikasikan. Komunikasi adalah proses yang kita gunakan untuk 

mereproduksi, dibenak pendengar dan apa yang ada dalam benak kita. 

2) Makna Berubah. Kata-kata relatif statis. Banyak dari kata-kata yang 

kita gunakan 200 atau 300 tahun yang lalu, tetapi makna dari kata-kata 

ini terus berubah. Dan ini khususnya terjadi pada dimensi emosional 

dari makna. 

3) Makna membutuhkan acuan. Walaupun tidak semua komunikasi 

mengacu pada dunia nyata, komunikasi hanya masuk akal bilamana ia 

mempunyai kaitan dengan dunia atau lingkungan eksternal. Obsesi 

seorang paranoid yang selalu merasa diawasi dan teraniaya merupakan 

contoh  makna yang tidak mempunyai acuan yang memadai. 

4) Penyingkatan yang berlebihan akan mengubah makna. Berkaitan serat 

dengan gagasan bahwa makna membutuhkan acuan adalah masalah 

komunikasi yang timbul akibat penyingkatan berlebihan tanpa 

mengaitkannya dengan acuan yang konkret dan dapat diamati. Bila kita 

berbicara tentang cinta, persahabatan, kebahagiaan, kebaikan, 

kejahatan, dan konsep-konsep lain yang serupa tanpa mengaitkannya 

dengan sesuatu yang spesifik, kita tidak akan bisa berbagi makna 

dengan lawan bicara. 
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5) Makna tidak terbatas jumlahnya. Pada suatu saat tertentu jumlah kata 

dalam suatu bahasa terbatas, tetapi maknanya tidak terbatas. Karena itu, 

kebanyakan kata mempunyai banyak makna. Ini bisa menimbulkan 

masalah bisa sebuah kata diartikan secara berbeda oleh dua orang yang 

sedang berkomunikasi. 

6) Makna dikomunikasikan hanya sebagian. Makna yang kita peroleh dari 

suatu kejadian bersifat multiaspek dan sangat kompleks, tetapi hanya 

sebagian saja dari makna–makna ini yang benar-benar dapat dijelaskan. 

Banyak dari makna tersebut yang tetap tinggal dalam benak kita. 30 

Peneliti menggunakan teori semiotika miliki Barthes yang 

menyatakan bahwa semiologi merupakan suatu tujuan untuk mengambil 

berbagai sistem tanda seperti substansi dan batasan, gambar-gambar, 

berbagai macam gesture, berbagai suara musik serta berbagai obyek yang 

menyatu dala, sistem og significance. Salah satu are apenting yang dirambah 

Barthes dalam pengertiannya tentang tanda adalah peran pembaca. 

Konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan 

pembaca agar dapat berfungsi. Barthes secara panjang lebar mengulas apa 

yang sering disebut sebagai sistem pemaknaan tataran ke-dua, yang 

dibangun diatas sistem lain yang telah ada sebelmunya. Sastra merupakan 

contoh paling jelas sistem pemaknaan tataran ke dua yang dibangun atas 

bahasa sebagai sistem yang pertama. Sistem kedua ini oleh Barthes disebut 

dengan konotatif, yang didalam Mytologisnya secara tegas ia bedakan dari 

                                                           
30 Ibid. 



28 
 

 
 

denotatif atau sistem pemaknaan tataran pertama. Berikut merupakan peta 

tentang bagiamana tanda berkerja. 

1. signifer 

(penanda) 

2.signifed  

(petanda 

3. Denotative sign  

  (tanda denotatif) 

4. Connotative Signifer 

          (penanda konotatif) 

5. Connotative Signified 

            (petanda konotatif) 

6. Connotative Sign (Tanda konotatif) 

 

  Jadi dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki 

makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif 

yang melandasi keberadaannya. Sesungguhnya, inilah sumbangan Barthes 

yang sangat berarti bagi penyempurnaan semiologi Saussure, yang berhenti 

pada penandaan dalam tataran deotatif.31  

  Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam 

pengertian secara umum serta denotasi dan konotasi yang dimengerti oleh 

Barthes. Dalam pengertian umum, denotasi biasanya dimengerti sebagai 

makna secara harfiah, ataupun makna sesungguhnya. Proses signifikan 

secara tradisional disebut sebagai denotasi ini mengacu kepada penggunaan 

bahasa dengan arti yang sesuai dan terucap.  

                                                           
31 Alex, Sobur, Semiotika Komunikasi, (Cetakan kedua), (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2004), hal. 70 


