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  ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Semiotika Pinto Aceh”. Adapun latar belakang masalah 

pada penelitian ini bagaimana isi pesan yang terkandung dalam ukiran Pinto Aceh 

menggunakan pendekatan semiotika. Ukiran Pinto Aceh merupakan salah satu motif 

ternama yang dimiliki oleh Aceh dan menjadi primadona sejak dulu hingga 

sekarang. Motif ini terdiri dari unsur flora, fauna serta sebuah bangunan bersejarah 

yang menjadi kerangka dasar dari motif ini, yaitu pinto khop. Pembuatan motif  ini 

dilakukan atas permintaan seorang perwira Belanda yang bermukim di Banda Aceh 

bermaksud menghadiahkan sebuah perhiasan yang akan dirancang khusus untuk 

istrinya. Penciptaan motif pinto Aceh dulunya hanya terdapat pada perhiasan seperti 

liontin, kalung, bros dan perhiasan pelengkap lainnya pada wanita. Setiap ukiran 

yang telah diukir oleh para utoh (seniman) mengandung makna yang berhubungan 

dengan adat dan kebiasaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah guna 

mengetahui makna apa yang terdapat di setiap unsur pembentuk pinto Aceh. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui analisis semiotika menurut 

Ferdinand de Saussure terhadap ukiran Pinto Aceh dan observasi lapangan, dokumen, 

buku-buku sejarah Aceh, internet searching, wawancara dengan para sejarawan 

serta studi kepustakaan. Semiotika menganalisis tanda berupa simbol satu persatu  

disetiap unsur ukiran melalui penanda (signifier) dan pertanda (signified). Eksistensi 

semiotika Saussure adalah relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konvensi 

tanda dan pertanda. Hasil penelitiannya yaitu, pada Pinto Aceh mengandung makna 

antara lain motif pucok paku memiliki makna tumbuhan yang banyak tumbuh di 

daerah Aceh (daun pakis) dan menjadi menu makanan andalan masyarakat Aceh, 

pinto khop merupakan pintu mutiara keindraan, kedewaan atau raja-raja, motif 

bungong meulu yang melambangkan keharuman dan kesucian, garis lengkung yang 

mengartikan bulan sabit (lambang yang terdapat di ujung kubah mesjid / 

melambangkan agama Islam), boh eungkot (telur ikan) mempunyai makna bahwa 

Aceh memiliki hasil laut yang melimpah ruah serta yang terakhir adalah garis lurus 

berbentukhuruf“V”yangmemilikimaknapucok reubong (tunas bambu yang baru 

tumbuh) dan bu kulah (nasi yang dibungkus dengan daun pisang). Bu kulah ini 

dibuat pada saat perayaan hari maulid sebagai hidangan para tamu dan juga 

dihidangkan pada acara resepsi pernikahan adat Aceh dalam memuliakan tamu 

undangan. Terlepas daripada motif yang telah ada, pinto Aceh terus mengalami 

perubahan pada setiap ukiran tergantung dari para seniman (utoh)-nya, namun tanpa 

meninggalkan eksistensi ukiran khas daerah Aceh. 

 

Kata Kunci: Semiotika, Pinto Aceh, Ukiran Aceh, Seni Ukir 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Sejak dahulu orang-orang sudah mulai tertarik untuk mempelajari serta 

memahami bagaimana cara berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. 

Komunikasi adalah aspek penting dan komplek bagi kehidupan manusia yang 

dilakukan dengan orang yang telah dikenal maupun yang belum dikenal sama sekali. 

Walaupun orang telah mempelajari komunikasi sejak zaman purbakala, namun 

perhatian terhadap pentingnya komunikasi baru muncul belakangan ini yaitu pada awal 

abad ke-20.
1 Komunikasi sudah ada sejak zaman dulu bahkan sejak manusia lahir 

komunikasi telah ada pada diri mereka masing-masing. 

       Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan 

melalui perantara media yang berfungsi untuk memberi tahu, mengubah sikap atau 

perilaku, mendapatkan pendapat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. 

Seiring berjalannya waktu teknik pengiriman pesan pun mulai beragam, terlihat dari 

semakin inovatifnya perkembangan teknologi komunikasi itu. Kemajuan teknologi 

komunikasi bisa mengaburkan batas-batas geografis atau ruang lingkup. Munculnya 

alat-alat elektronik dengan sistem komputerisasinya menyebabkan teknologi dalam 

                                                 
1
Morissan, Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2013), hal.3. 
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berkomunikasi ini berkembang dengan sangat pesat. Komunikasi yang canggih ini 

bermula dari hal-hal sederhana atau bahkan tidak bisa dibayangkan pada awal mula 

kemunculannya. Dari sekedar bahasa-bahasa sederhana layaknya bahasa isyarat, 

gambar-gambar, body langguage serta kode-kode atau bunyi titik panjang pendek 

dalam komunikasi rahasia Sandi Morse. Namun komunikasi bukan hanya sekedar 

mengungkapkan kata atau kalimat baik itu dilakukan secara non verbal maupun 

verbal. 

       Kemampuan linguistik dalam berkomunikasi memberikan gambaran tentang 

kesanggupan manusia dalam mengungkapkan pikiran melalui sistematika satuan 

bahasa (fenomena, kata, kalimat, paragraf dan wacana)
2
. Agar pesan dapat 

tersampaikan kepada komunikan, maka sangat perlu proses pembentukan makna 

dari unsur bahasa yang telah diolah dalam pikiran kita. Penelitian yang dilakukan 

oleh para ahli pun sudah cukup mewakili serta menggambarkan arti dari 

komunikasi. Para ahli pun bertanya tentang siapa, apa yang dikatakan, melalui 

channel apa, kepada siapa yang dituju serta yang terpenting efek apa yang diberikan. 

       Selanjutnya muncul pertanyaan yang mendasar tentang bagaimana komunikasi 

dan efeknya, namun kebanyakan dari kita hanya mengetahui bahwa komunikasi 

terdiri dari verbal dan non verbal saja. Perkembangan ilmu komunikasi yang sangat 

pesat menjadikan penyampaian pesan kepada penerima dapat d a l a m  bentuk 

apapun. Penyampaian pesan bisa juga berupa dari simbol, tanda maupun sebuah 

                                                 
2
 Vera Sardinal, Jurnal Risalah, Vol. 27, No.2, 2016, hal. 87-96. 
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objek bangunan sekalipun. Hal ini digunakan sebagai representasi dari makna yang 

mesti dipahami sebagai bentuk komunikasi. Pengungkapan makna dari tanda- tanda 

berupa simbol maupun objek tentu diperlukannya sistem analisis ataupun metode 

kajian. Dalam hal ini metode kajian yang akan digunakan adalah semiotika. 

       Analisis semiotika mencoba menafsirkan isi pesan dalam komunikasi juga dapat 

dilakukan terhadap media. Kata semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang 

berarti tanda, maka semiotika berarti ilmu tentang tanda. Semiotika adalah cabang 

ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan proses yang berlaku bagi 

pengguna tanda (Zoest, 1993:1).
3 Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti 

sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat 

disebut tanda. Karena itu tanda tidaklah terbatas pada benda. Adanya peristiwa atau 

tidak adanya peristiwa, struktur yang ditemukan dalam sesuatu dan suatu kebiasaan 

semua ini dapat disebut tanda.
4
 

       Hal ini yang menjadi kajian analisis semiotika adalah Ukiran Pinto Aceh. 

Berbicara mengenai sejarah awal munculnya perhiasan Pinto Aceh ternyata sudah 

muncul pada tahun 1926 ketika Pemerintah Kolonial Belanda di Kutaraja (Banda 

Aceh sekarang) menyelenggarakan satteling (pasar malam) terbesar yang digelar 

di Esplanade (lapangan Blang Padang). Di pasar malam tersebut pihak Belanda 

memberi kesempatan kepada para pengrajin emas dan perak untuk membuka stand 

                                                 
3
 Jafar Lantowa, Nila Mega Marahayu, Muh Khairussibyan, Semiotika Teori,Metode,dan 

Penerapannya dalam Penelitian Sastra, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hal.1. 
4
 Bambang Mudjiyanto dan Emilsyah Nur, Semiotika dalam Metode Penelitian Komunikasi, 

Vol. XVI, No.1, 2013, hal.7. 
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nya guna memamerkan hasil kerajinan serta karya keterampilan tangan mereka.
5
 

Mahmud Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan sebutan nama Utoh Mud 

merupakan salah satu pengrajin emas yang mendapatkan sertifikat dari panitia 

satteling karena kemahirannya dan keterampilannya dalam seni emas.  

       Sebagai seorang pengrajin perhiasan emas, Utoh Mud yang mengantongi 

sertifikat bergengsi dari Pemerintah Belanda pada tahun 1935 menciptakan sebuah 

perhiasan baru yaitu Pinto Aceh yang motifnya diambil dari bangunan Pinto Khop.
6 

Pinto Khop merupakan warisan peninggalan budaya Aceh dulu. Budaya adalah 

sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Bentuk- bentuk simbolis yang berupa 

kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik dan kepercayaan 

mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologis dari sistem 

pengetahuan masyarakatnya. 

       Sistem simbol dan epistemologi juga tidak terpisahkan dari sistem sosial yang 

berupa stratifikasi, gaya hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial, organisasi 

kenegaraan dan seluruh perilaku sosial. Begitu juga budaya material yang berupa 

bangunan, peralatan, dan persenjataan tidak dapat dilepaskan dari seluruh 

konfigurasi budaya.
7 Digunakan kajian semiotika ialah sebagai bentuk analisis dari 

makna  ukiran Pinto Aceh.  

                                                 
5
 Ikhwanul Paris, “ Pinto Aceh Warisan Budaya Yang Tak Lekang Oleh Waktu”

https://www.kompasiana.com/ikhwanulparis/5b97958412ae9425bf0e67e2/pinto-aceh-warisan-budaya- 

yang-tak-lekang-oleh-waktu?page=all, (website di akses pada tanggal 21 September 2019 pukul 13:17) 
6
 Ibid. hal.1. 

7
 Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya , 1987), hal. 11. 

https://www.kompasiana.com/ikhwanulparis/5b97958412ae9425bf0e67e2/pinto-aceh-warisan-budaya-%20yang-tak-lekang-oleh-waktu?page=all
https://www.kompasiana.com/ikhwanulparis/5b97958412ae9425bf0e67e2/pinto-aceh-warisan-budaya-%20yang-tak-lekang-oleh-waktu?page=all
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       Tradisi semiotika mencakup teori utama mengenai bagaimana tanda mewakili 

objek, ide, situasi, keadaan, perasaan dan sebagainya yang berada di luar diri.
8
 

Tanda-tanda non verbal yang digunakan dalam analisis ini ialah berupa bentuk 

ukiran atau motif dari Pinto Aceh. Pesan non verbal ini disampaikan sebagai bentuk 

komunikasi kepada para komunikan agar memahami makna dari ukiran. 

       Hal yang menarik perhatian dari penulis sendiri adalah apakah selama ini kita 

mengetahui maksud komunikasi yang disampaikan dalam ukiran Pinto tersebut. 

Dimana Pinto ini mempunyai makna yang sangat penting dan bersejarah. Selain itu 

ukiran ini tidak pernah terasingkan dalam kehidupan masyarakat Aceh setiap tempat 

maupun bangunan selalu terselipkan ukiran Pintu Aceh . Maka dari itu berdasarkan 

latar belakang diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul Semiotika Pinto Aceh.  

 

B. Rumusan Masalah. 

Dilihat dari sisi kebudayaan, Aceh memiliki budaya yang unik dan beraneka 

ragam. Kebudayaan Aceh ini sendiri banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya luar 

seperti budaya Melayu, Timur Tengah dan Aceh sendiri. Seperti hal nya corak 

kesenian Aceh yang memang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, namun 

telah di olah dan dimodifikasi sehingga mampu disesuaikan dengan nilai-nilai 

budaya yang berlaku di Aceh. Seni di Aceh sangatlah terkenal, kita lihat saja 

                                                 
8
 Morissan, Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2013), hal.32. 
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diantara banyaknya seni tari yang terkenal bukan hanya di Aceh tapi hingga ke 

mancanegara yaitu tari seudati dan tari saman. Seni lain pun seperti seni kaligrafi 

Arab juga telah dikembangkan, terlihat dari berbagai ukiran masjid, rumah adat, alat 

upacara, perhiasan dan sebagainya. Perhiasan berupa bros, leontin bahkan kalung 

yang bermotif tradisional Aceh yang disebut Pinto Aceh merupakan salah satu dari 

ratusan motif perhiasan tradisional Aceh yang sangat terkenal. 

       Sejak dulu banyak sekali para kaum hawa yang menggunakan motif Pinto Aceh 

ini pada perhiasan mereka. Banyak yang kagum dengan ukiran Pinto Aceh ini yang 

penuh dengan detail rumit. Sepintas motif ini berasal dari pintu Khop Aceh, namun 

masih banyak dari kalangan masyarakat Aceh yang belum sepenuhnya mengetahui 

makna yang disajikan oleh ukiran Pinto Aceh ini. Maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana isi pesan yang ada didalam ukiran  

Pinto Aceh yang ditinjau dari analisis semiotika . 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun diharapkan dari tujuan penulisan karya ilmiah yang akan penulis 

teliti adalah untuk mengetahui informasi yang terdapat didalam ukiran Pinto Aceh 

melalui analisis semiotika sehingga kita mampu mengetahui makna dari ukiran 

Pinto Aceh. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 
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Secara teoritis manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

dalam ilmu komunikasi, khususnya mengenai komunikasi non verbal melalui kajian 

semiotika. Mengingat peneliti merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dokumentasi ilmiah 

tambahan untuk pengkajian dan penelitian dalam perkembangan ilmu komunikasi. 

Serta hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dan mampu memberikan 

sumbangsih bagi perkembangan ilmu ekonomi, khususnya yang terkait dengan 

penelitian dalam ranah komunikasi non verbal dari perspektif semiotika. 

2. Secara Praktis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran 

kepada masyarakat betapa pentingnya mengetahui sejarah kebudayaan Aceh dahulu. 

Sehingga di era teknologi yang semakin canggih ini masih mampu  melestarikan 

eksistensi ukiran Pinto Aceh supaya tetap terjaga dan tidak pernah pudar. 

 

E. Definisi Operasional 

       Skripsi ini berjudul Semiotika Pinto Aceh. Untuk menghindari kesalahpahaman 

penyusun akan menjelaskan dan menguraikan batasan-batasan istilah yang ada pada 

judul skripsi di atas. 

1. Analisis 

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti   
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mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan 

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya 

dan ditafsir maknanya.
9
 

2. Simbol 

Simbol dalam kamus Webster dinyatakan sebagai sesuatu yang 

menunjukkan, mewakili, atau memberi kesan mengenai sesuatu yang lain. 

Sebuah objek digunakan untuk mewakili sesuatu yang abstrak, lambang. 

Contoh merpati adalah lambang dari perdamaian.
10

 

3. Ukiran Pinto Aceh 

Ukiran Pinto Aceh ini merupakan salah satu ukiran yang sering sekali 

digunakan pada perhiasan seperti kalung, bros bahkan cendera mata lainnya. 

Awal mula ukiran Pinto Aceh ini diambil dari sebuah bentuk bangunan yang 

bernama Pinto Khop. Pinto Khop merupakan salah satu dari pintu masuk 

istana dalam. Pinto Khop dan bangunan Gunongan, sungai dan taman 

merupakan satu kesatuan istana kerajaan yang masih dapat disaksikan 

sampai saat ini sekaligus sebagai khasanah bangsa.
11

  

Motif Pinto Aceh sendiri dari tahun ke tahun sudah banyak mengalami 

perubahan baik bentuk maupun ukirannya sendiri. Namun motif mendasar 

                                                 
9
 Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko,  Analisis Sosial : Bersaksi dalam Advokasi 

Irigasi, (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006), hal.40. 
10

 Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, dkk. Pesona Budaya Sunda: Etnografi Kampung 

Naga, (Sleman : CV Budi Utama, 2015), hal.113. 
11

 A. Rani Usman, Sejarah Peradaban Aceh : Suatu Analisis Interaksionis, Intergrasi dan 

Konflik/Abdul Rani Usman, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003), hal.105. 
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dari ukiran Pinto Aceh ini adalah Pinto Khop. Unsur-unsur lainnya yang 

terdapat dapat ukiran Pinto Aceh meliputi,  motif pucok paku, motif oen, 

motif bungong meulu dan unsur fauna yang bersumber dari kekayaan laut 

Aceh, yaitu motif boh eungkot.
12

 

4. Semiotika 

Semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. 

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda (sign) berfungsinya 

tanda dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti 

sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati 

dapat disebut tanda.
13

  

Karena itu tanda tidaklah terbatas pada benda. Adanya peristiwa, tidak 

adanya peristiwa, struktur yang ditemukan dalam sesuatu, suatu kebiasaan, 

semua ini dapat disebut tanda. Tanda itu sendiri dikatakan sebagai suatu 

yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap 

mewakili sesuatu yang lain. Tanda pada awalnya dimaknai sebagai suatu hal 

yang menunjuk pada adanya hal lain. Secara terminologis semiotika dapat 

diidentifikasikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, 

peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Semiotika bisa 

dikatakan sebagai cabang ilmu yang berhubungan dengan tanda, mulai dari 

                                                 
12

 T.Azizi, Melayu Arts and Perfomance Journal: Struktur dan Perkembangan Motif Pinto 

Aceh, Vol. 1, No.1, April, 2018, hal.103. 
13

 Bambang Mudjiyanto dan Emilsyah Nur, Semiotika dalam Metode…,hal.73. 
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sistem tanda, dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda pada akhir 

abad ke- 1. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

       Penelitian terdahulu adalah penelitian sebelumnya yang mengkaji bahasan yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Penulis menggunakan 

penelitian terdahulu guna untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti 

sama sekali belum pernah diteliti dan untuk menghindari kesamaan penulisan 

dengan penulis- penulis lain dan juga untuk mencari informasi-informasi tambahan 

mengenai penelitian yang penulis lakukan sendiri. 

       Namun setelah penulis melakukan studi literatur, penulis mendapatkan ada 

beberapa karya setingkat skripsi dari beberapa penulis lain sebelumnya 

menggunakan metode penelitian yang sama dengan tulisan ini, diantaranya seperti 

penelitian yang pernah dilakukan oleh T. Azizi Mahasiswa Program Pascasarjana 

Institut Seni Pandangpanjang Indonesia yang berjudul “Struktur dan Motif 

Perkembangan Pinto Aceh”. Dalam penelitiannya penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis maupun tidak tertulis baik dari hasil pengamatan maupun dari 

wawancara. 

       Adapun tujuan penelitiannya peneliti ingin mengetahui Struktur dan Motif 

Perkembangan Pinto Aceh. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa 
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secara keseluruhan pola motif Pinto Aceh adalah simetris. Motif Pinto Aceh ini 

sendiri diciptakan oleh Mahmud Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Utoh Mud, 

yang terinspirasi dari sebuah monumen peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam 

pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang bernama Pinto Khop. Hal itu 

merupakan bagian dasar dari motif Pinto Aceh. Sedangkan bagian dalam atau 

isiannya bersumber dari motif tradisional Aceh, berupa motif tumbuh-tumbuhan 

seperti pucok paku, oen, bungong meulu serta motif boh eungkot yang berasal dari 

kekayaan laut Aceh. 

 

B. Analisis 

1. Pengertian Analisis 

         Pengertian analisis seperti yang telah dijelaskan oleh Wiradi, analisis 

adalah aktivititas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, 

membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan 

kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan 

maknanya.
14 Analisis ini bisa dikatakan seperti sebuah perhatian lebih 

kepada suatu benda, fakta bahkan sebuah fenomena sekalipun sampai 

mampu menguraikan bagian-bagian serta mengenal kaitan antarbagian 

tersebut secara keseluruhan. 

 

 

                                                 
14

 Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko,  Analisis Sosial : Bersaksi…, hal.40. 
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2. Jenis-Jenis Analisis 

         Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari sebuah penelitian 

baik itu yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dalam hal ini tentunya 

metode penelitian mempunyai kaidah tertentu untuk membaca objek 

penelitian. Kaidah itulah yang harus dipegang teguh oleh peneliti agar bisa 

dipertanggungjawabkan. Salah satu kaidah penelitian baik penelitian 

kuantitatif ataupun penelitian kualitatif. 

a. Analisis Kualitatif 

Analisis data kualitatif menurut (Bogdan & Biklen) adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola.
15 Analisis 

data kualitatif bisa menggunakan teknik analisis studi kasus, analisis 

multisitus, etnografi dan analisis isi. Teknik analisis dalam penelitian 

kualitatif biasanya tergantung dari bidang ilmu yang dikaji.
16

 

b. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan 

mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram (2008: 149 ) dalam 

                                                 
15

 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif , (Jawa Barat: CV Jejak, 

2018), hal.236. 
16

 Darmono dan Ani M Hasan, Menyelesaikan Skripsi dalam Satu Semester, (Grasindo, 2002) 

hal.34. 



14 
 

 
 

bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif).
17

 

3. Prinsip – Prinsip Analisis Data 

Dalam proses menganalisa data seringkali menggunakan statistika 

karena memang salah satu fungsi statistika adalah menyederhanakan data. 

Proses Analisa data tidak hanya sampai disini, analisa data belum dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah data dianalisa dan 

diperoleh informasi yang lebih sederhana hasil Analisa terus harus 

diinterpretasi untuk mencari makna yang lebih luas dan implikasi hasil-hasil 

analisa.
18

 

4. Tujuan Analisis 

Adapun tujuan dari analisis data ialah untuk mendeskripsikan data 

sehingga bisa dipahami. Lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik 

kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang 

didapatkan dari sampel biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan 

pengujian hipotesis.
19

 

 

 

C.  Simbol 

                                                 
17

 Anwar Hidayat, “Penelitian Kualitatif : Penjelasan Lengkap”, 

https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html, (Website di akses pada tanggal 15 

Juli 2020, Pukul 13:30) 
18

 Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian,(Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing,2015), hal.110. 
19

 Samhis Setiawan, “ Pengertian Analisis Data-Tujuan,Prosedur,Jenis,Kuantitatif,Para 

Ahli”, https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/,(diakses (Website diakses pada 

tanggal 18 Juli 2020, Pukul 12:05 ) 

https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/%2C(diakses
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1. Pengertian Simbol 

Simbol dalam kamus Webster dinyatakan sebagai sesuatu yang 

menunjukkan, mewakili atau memberi kesan mengenai sesuatu yang lain. 

Sebuah objek digunakan untuk mewakili sesuatu yang abstrak, seperti 

lambang. Merpati adalah lambang dari perdamaian. Menurut Geertz simbol 

adalah sebagai ajang/tempat/wahana yang memuat sesuatu nilai bermakna 

(meaning). Pada sisi lain simbol juga dapat dimaknai sebagai sesuatu hal 

yang menunjukkan lebih dari arti harfiahnya, yang dapat berupa  apapun. 

Simbol adalah segala sesuatu yang dimaknai (bukan sesuatu yang 

bermakna). Makna bukan pada simbol itu sendiri tetapi terletak pada orang 

yang memaknai jadi makna bukan sesuatu yang melekat pada simbol.
20 

Adapun menurut arti lainnya kata simbol berasal dari kata Yunani yaitu 

simbolon yang berarti tanda atau ciri yang memberitahu sesuatu hal kepada 

seseorang. WJS Poerwadarwinta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

menyebutkan bahwa simbol atau lambang ialah sesuatu hal yang 

mengandung maksud tertentu misalnya warna putih menyimbolkan 

kesucian.
21  

Simbol memiliki arti penting dalam kebudayaan karena simbol 

merupakan representasi dari dunia hal itu terlihat dalam kehidupan sehari-

hari. Orang-orang sangat memerlukan dan membutuhkan simbol untuk 

                                                 
20

 Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, dkk. Pesona Budaya Sunda… hal.113. 
21

 Ibid.hal.113. 
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mengungkapkan dan menangkap tentang sesuatu hal. Simbol sebagai hal 

yang sering terbatas pada tanda konvensional yaitu sesuatu yang dibangun 

oleh masyarakat atau individu-individu dengan arti tertentu dengan standar 

yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu.  

Simbol ini sendiri perlu dibedakan antara isyarat dan tanda. Isyarat 

ialah sesuatu hal atau keadaan yang diberitahukan oleh subjek kepada objek 

supaya objek mengetahui pada saat itu juga. Tanda merupakan suatu hal atau 

keadaan yang menerangkan atau memberitahukan objek kepada subjek. Oleh 

karena itu menurut Wibisono hubungan yang terjadi antara simbol dan 

objeknya tidak sesederhana seperti hubungan antara tanda dan objeknya, 

akan tetapi ada kebutuhan dasariah akan simbolisasi.
22

 

2. Fungsi Simbol 

a. Simbol dapat membantu manusia dalam benda – benda di alam 

maupun sosial dengan memberi benda – benda tersebut dengan 

sebuah nama. Pemberian nama berfungsi dalam membedakan antara 

satu benda – dengan benda yang lain. 

b. Sebuah simbol sangat penting untuk membantu dalam memahami 

lingkungan di sekeliling. 

c. Simbol dapat dijadikan sarana untuk berfikir. 

d. Sebuah simbol juga dapat digunakan untuk membantu dalam 

                                                 
22

 Agustianto A, Jurnal Ilmu Budaya, Makna Simbol dalam Kebudayaan Manusia, Fakultas 

Ilmu Budaya, Universitas Lancang kuning, Pekanbaru, Vol.8,No.1, 2011. hal. 1-63. 
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memecahkan berbagai permasalahan dan membantu memberikan 

solusi dalam masalah yang dihadapi. 

e. Kehadiran simbol dapat memprediksikan kehidupan di masa lalu dan 

masa depan. Hal ini juga berlaku untuk menilai diri kita sendiri 

berdasarkan sudut pandang orang lain. 

f. Dengan sebuah simbol dapat membayangkan berbagai fakta seperti 

surga. 

g. Sebuah simbol juga dapat bermanfaat untuk menghindari dari 

diperbudak oleh keadaan di sekitar kita. 

Sebuah simbol salah satunya dapat dilambangkan dengan gambar, 

contoh simbol yang dapat kita jumpai di tempat umum antara lain adalah 

smoking area, no smoking, do not litter, turn off phones. Pada pintu toilet 

pada umumnya terdapat simbol yang membedakan antara toilet untuk pria 

dan wanita. 

 

D.  Pinto Aceh 

1. Pengertian Pinto Aceh 

Pinto Aceh atau Pinto Khop adalah ragam hias motif khas Aceh yang 

sangat terkenal. Ragam hias Pinto Aceh ini tidak hanya terdapat pada ukiran 

batik maupun kain, namun terdapat juga dalam bentuk cendera mata ataupun 

perhiasan seperti tas, bros, liontin dan pada bentuk souvenir lainnya. Ragam 
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hias motif khas Aceh ini telah dikenal hingga penjuru nusantara serta 

mancanegara, setiap para pendatang baik itu wisatawan ataupun pejabat 

tinggi kenegaraan pasti akan membawa pulang cendera mata berupa souvenir 

khas Aceh ini. 

2. Sejarah Pinto Aceh 

Banyak yang tidak mengetahui persis bahwa pencipta bros yang 

awalnya berbahan dasar emas tersebut. Nek Ngah (Mahmud Ibrahim) atau 

orang-orang tua di Blang Oi memanggilnya Ayah Ngah. Nek Ngah adalah 

Keuchik Gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. Nek Ngah 

juga memiliki anak namun hanya seorang saja yaitu Dokter Zainoel Abidin 

kini namanya diabadikan pada sebuah rumah sakit yang kita sekarang Rumah 

Sakit Umum Zainoel Abidin atau RSUZA. 

Nek Ngah terkenal sebagai orang kaya pada zamannya. Toko emasnya 

terkenal pada masa kolonial (1930-an)dengannama“M. Ibrahim&Co“

singkatan dari Mahmud Ibrahim & Co yang berada di Jl. Bakongan – Pasar 

Aceh.
23

 Nek Ngah sebagai pencipta motif Pinto Aceh namanya terukir dalam 

sejarah keemasan perdagangan emas di Pasar Aceh yaitu sebelum pengusaha 

Keuchik Leumik mulai dikenal.  

Toko Emas H. Keuchik Leumik mulai harum namanya pada masa 

GubernurAliHasjmydimanasanggubernursukamemberi“BungongJaroe

                                                 
23

 Yuswar Yunus, Kampus dan Renungan Untuk Aceh, (Banda Aceh: Syiah Kuala University 

Press, 2015), hal. 334-335 



19 
 

 
 

“untukparatamuyangdatangkeAcehterutamaparamenteriyang bertugas 

ke Aceh atau sekembali dari Aceh mendapat buah tangan yang dipesan oleh 

pemerintah Aceh di Toko Emas Haji Keuchik Leumik dikenal sebagai toko 

perhiasan yang artistik.
24

 

Nek Ngah dikenal dengan sebutan Utoh Mud sekaligus pencipta motif 

berbagai- bagai perhiasan emas. Salah satu yang terkenal adalah bros Pinto 

Aceh. Pada tahun 1926 Utoh Mud memperoleh sertifikat resmi atas 

keterampilannya sebagai pencipta bros Pinto Aceh dari pemerintah Belanda 

di Kutaraja (Banda Aceh) saat itu beliau hanya mendesign satu jenis 

perhiasan dengan motif Pinto Aceh yang disebut dengan bros.
25

 

3. Asal Usul Motif Pinto Aceh 

Lahirnya bros Pinto Aceh tersebut dari hasil inspirasi Nek Ngah yang 

bersumber dari bangunan Pinto Khop. Pinto Khop pada awal abad ke 17 

dibangun oleh Sultan Iskandar Muda untuk permaisurinya Putroe Phang 

(Putri Pahang, Malaysia) sebagai tempat pemandian di tepi Krueng Daroy 

dimana air sungainya (krueng) sangat bersih dan melewati istana kerajaan 

dalam kawasan Istana Darud Dunia dan kawasan tersebut.
26

 

Pinto Khop dikenal dengan nama Taman Putri Pahang yang banyak 

dikunjungi oleh para turis lokal maupun mancanegara. Sejauh ini Pinto Aceh 

dikenal dengan hasil ekpresi Pinto Khop yang penuh dengan falsafah 

                                                 
24

 Ibid. Hal.335. 
25

 Ibid. Hal.335. 
26

 Ibid. Hal.336. 
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keislaman dan harus dihormati oleh siapapun serta tidak dibolehkan 

melanggar karya seni yang tinggi ini. Sertifikat yang pernah diberikan oleh 

pemerintah Kolonial kepada Bapak Mahmud Ibrahim (Ayah Ngah/Nek 

Ngah) perlu sebagai bukti otentik dan tidak salah jika di pasar Aceh perlu 

dibangun monument bros pinto Aceh untuk penghormatan kepada 

penciptanya. 

4. Unsur-Unsur Motif Pintu Aceh 

Motif pinto Aceh terdiri dari beberapa unsur seperti kerangka dasar 

isian motif yang disusun sehingga menjadi satu kesatuan. Secara garis besar 

motif pinto Aceh terbagi dalam empat bagian yaitu bagian tengah, bagian 

samping, bagian atas luar dan bagian samping luar. Adapun beberapa unsur 

motif yang terdapat dalam ukiran pinto Aceh adalah: 

  

a.  

 

 

 

 

 
Gambar 1. 

Desain awal motif pinto aceh 

(Sumber: H.Harun Keuchik Leumik) 

 

 

 

b.  
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Gambar 2. 

Unsur pembentuk motif pinto aceh 

 

 

c.  

  

 

Gambar 3. 

Motif bagian atas pada kerangka luar 

(Motif pucok paku, Motif Oen, Garis Lurus dan Lengkung) 

 

 

 

 

 

 

d.  
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Gambar 4. 

Struktur motif bagian atas dan bawah pada kerangka luar 

 

 

 

 

e.  

 

 

 

 

 

Gambar 5. 

Motif bagian samping kiri dan kanan luar 

 (motif pucok paku, motif oen, garis lurus dan lengkung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.  
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        Gambar 6. 

                                      Kerangka dasar 

 

Dari gambar diatas kita mengetahui elemen-elemen pembentuk motif 

pinto aceh terdiri dari empat unsur flora dan satu unsur fauna yang 

bersumber dari kekayaan laut Aceh serta unsur motif geometris. Tiap-tiap 

motif tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai isian dan pelengkap 

dari kerangka dasar motif pinto aceh. Namun dari motif yang berbeda-beda 

antara semuanya itu saling melengkapi satu dengan lainnya sehingga 

menjadi satu kesatuan.
27

 

 

E.  Semiotika 

1. Pengertian Semiotika 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda. Tanda- tanda adalah seperangkat yang kita pakai dalam upaya 

berusaha mencari jalan di dunia ini di tengah-tengah manusia dan bersama-

                                                 
27

 T.Azizi, Melayu Arts and Perfomance Journal… hal.104. 
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sama manusia. Semiotika atau dalam istilah Barthes, semiology, Pada 

dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) 

memaknai hal-hal (things). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya 

membawa informasi dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi 

tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda.
28

 

Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri dan makna 

(meaning) ialah hubungan antara suatu objek atau idea dan suatu tanda 

(Littlejhon, 1996:64). Konsep dasar ini mengikat bersama seperangkat teori 

yang amat luas berurusan dengan simbol, bahasa, wacana dan bentuk-bentuk 

nonverbal, teori-teori yang menjelaskan bagaimana tanda berhubungan 

dengan maknanya dan bagaimana tanda disusun. Secara umum studi tentang 

tanda merujuk kepada semiotika.
29

 

 Kata“semiotika”itusendiriberasaldaribahasaYunani,semeion yang 

berarti“tanda” (SudjimandanvanZoest,1996:vii) atau seme, yang berarti 

“penafsir tanda” (Cobley dan Jansz, 1999:4). Semiotika berakar dari studi 

klasik dan skolastik atas seni logika, retorika dan poetika (Kurniawan, 

2014:49). “Tanda” pada masa itu masih bermakna sesuatu hal menunjuk

pada adanya hal lain. Contohnya, asap menandai adanya api.
30 Begitulah 

semiotika berusaha menjelaskan jalnan tanda atau ilmu tentang tanda secara 

sistematik menjelaskan esensi, ciri-ciri, dan bentuk suatu tanda, serta proses 

                                                 
28

 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hal.15. 
29

 Ibid. hal.16. 
30

 Ibid. hal.17. 
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signifikasi yang menyertainya.Semiotika menaruh perhatian pada apa pun 

yang dapat dinyatakan sebagai tanda.  

Sebuah tanda adalah semua hal yang dapat diambil sebagai penanda 

yang mempunyai arti penting untuk menggantikan sesuatu yang lain. Tanda-

tanda (sign) adalah basis dari seluruh komunikasi. Semiotika memiliki dua 

tokoh yakni Ferdinad de Saussure (1857-1913) dan Charles Sander Peirce 

(1839-1914). Kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu semiotika secara 

terpisah dan tidak mengenal satu sama lain. Saussure di Eropa dan Peirce di 

Amerika Serikat.
31 Keilmuan Saussure adalah linguistik sedangkan Peirce 

lebih ke filsafat. Saussure menyebut ilmu perkembangannya semiologi 

(semiology), sedangkan Peirce menyebutnya semiotika baik istilah semiologi 

atau semiotika dapat digunakan untuk merujuk ilmu tentang tanda-tanda 

tanpa adanya perbedaan pengertian yang terlalu tajam. 

Tanda adalah kesatuan dari suatu bentuk penanda (signifier) dengan 

sebuah ide atau penanda (signified). Dengan kata lain penanda adalah “suara 

berarti” atau “makna grafiti”.
32 Sebagai disiplin ilmu, pendekatan, 

metodologi, atau bidang kajian-kajian, semiotika tampaknya kini mulai 

banyak di akrab tidak saja oleh para akademisi tetapi juga oleh para 

mahasiswa khususnya pada program studi ilmu komunikasi. 

2. Tokoh-Tokoh Ahli Semiotika 

                                                 
31

Jafar Lantowa,  Nila Mega Maharayu, Muh Khairussibyan, Semiotika Teori…, hal.1. 
32

 Ibid. hal.3. 
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Ada beberapa ahli yang menanamkan ilmu tentang tanda, yaitu : 

a. Charles Sanders Pierce 

 Salah seorang filsuf Amerika yang paling orisinal dan 

multidimensional. Pierce adalah seorang pemikir yang argumentatif. 

Pierce terkenal karena teori tandanya. Di dalam lingkup semiotika  

Pierce sebagaimana di paparkan Lechte seringkali mengulang-ulang 

bahwa secara umum tanda adalah yang mewakili sesuatu bagi 

seseorang.
33

 Berdasarkan berbagai klarifikasi Pierce membagi tanda 

menjadi sepuluh jenis .
34

 

1) Qualisign, yakni kualitas sejauh yang dimiliki tanda. Kata 

keras menunjukkan kualitas tanda. Misalnya, suaranya keras 

yang menandakan orang itu marah atau ada sesuatu yang 

diinginkan. 

2) Iconic Sinsign, yakni tanda yang memperlihatkan kemiripan. 

Misalnya foto, diagram, peta dan tanda baca. 

3)  Rhematic Indexical Sinsign, yakni tanda berdasarkan 

pengalaman langsung, yang secara langsung menarik 

perhatian karena kehadirannya disebabkan oleh sesuatu. 

Misalnya pantai yang sering merenggut nyawa orang yang 

mandi disitu akan dipasang bendera tengkorak yang bermakna 

                                                 
33

 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi…, hal.40. 
34

 Ibid. hal.42-43. 
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berbahaya. 

4)  Dicent Sinsign, yakni tanda yang memberikan infomasi 

tentang sesuatu. Misalnya, tanda larangan yang terdapat di 

pintu masuk sebuah kantor. 

5)  Iconic Legisign, yakni tanda yang menginformasikan norma  

atau hukum. Misalnya rambu lalu lintas. 

6) Rhematic Indexical Legisign, yakni tanda yang mengacu 

kepada objek tertentu. Misalnya kata ganti petunjuk. 

Seseorangbertanya“manabukuitu?”dandijawab“itu”. 

7) Dicent Indexical Legisign, yakni tanda yang bermakna 

informasi dan menunjuk subjek informasi. Tanda berupa 

lampu merah yang berputar- putar diatas mobil ambulans 

menandakan ada orang sakit atau celaka. 

8) Rhematic Symbol atau Symbol Rhene, yakni tanda yang 

dihubungkan dengan objeknya melalui asosiasi ide umum. 

Misalnya kita melihat gambar harimau, lantas kita katakana 

harimau. 

9) Dicent Symbol atau Proposition (proposisi), yakni tanda 

yang langsung menghubungkan dengan objek melalui asosiasi 

dalam otak. 
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 Contohnya kalau seseorang mengatakan “pergi” penafsiran kita

langsung berasosiasi pada otak dan serta-merta kita pergi. 

10)  Argument, yakni tanda yang merupakan iferens seseorang 

terhadap sesuatu berdasarkan alasan tertentu. Contoh,  

seseorang berkata “gelap”. Orang itu berkata gelap sebab ia

menilai ruang itu cocok dikatakan gelap. 

 

b. Ferdinand de Saussure 

Menurut Saussure, bahasa itu merupakan suatu sistem tanda 

(sign), suara-suara baik suara manusia, binatang atau bunyi-bunyian. 

Hanya bisa dikatakan sebagai bahasa atau berfungsi sebagai bahasa 

bilamana suara atau bunyi tersebut mengekspresikan, menyatakan atau 

menyampaikan ide-ide pengertian-pengertian tertentu. Tanda adalah 

kesatuan dari suatu bentuk penanda (signifier) dengan sebuah ide atau 

petanda (signified). 

Dengan kata lain penanda adalah “bunyi yang bermakna” atau

“coretan yang bermakna”.
35 Signifier dan Signified yang cukup 

penting dalam upaya menangkap hal pokok pada teori Saussure adalah 

prinsip yang mengatakakan bahwa bahasa itu adalah suatu sistem tanda  

 

dan setiap tanda itu tersusun dari dua bagian yakni signifier (penanda) 

                                                 
35

 Ibid. hal.46. 
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dan signified (petanda).  

Eksistensi semiotika Saussure adalah relasi antara penanda dan 

petanda berdasarkan konvensi biasa disebut dengan signifikasi. 

Semiotika signifikasi adalah sistem tanda yang mempelajari relasi 

elemen tanda dalam sebuah sistem berdasarkan aturan atau konvensi 

tertentu. Pengaplikasian model analisis semiotika Saussure sebagai 

berikut : 

 

SIGNIFIER SIGNIFIED #1 SIGNIFIED #2 

Bunga Mawar 

 
Hasrat 

(passion) 

Gambar 2.  

Contoh model Semiotika Saussure 

 

 

Penjelasan : 

Pada gambar tersebut kita melihat sebuah susunan huruf yang membentuk 

sebuah kata yaitu “Bunga Mawar”.  Pada tataran penanda kata “Bunga 

Mawar” adalah sebuah kata yang merujuk pada sebuah benda yaitu bunga 

dengan struktur tertentu. Struktur bunga tersebut memiliki warna merah pada 

bagian mahkota, tangkai berwarna hijau dan berduri. 

 Ketika kita sudah berada dalam tataran fisik sebuah benda maka kita berada 
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dalam tataran petanda (signified) sehingga yang muncul dalam benak kita 

adalah wujud bunga mawar secara fisik.  

Kemudian apabila dilanjutkan pada tataran signified tahap kedua, maka 

yang terjadi sudah bukan wujud objek fisik lagi namun sudah berada dalam 

tataran mental. Sehingga bunga mawar diartikan Sebagian dari pemikiran 

tentang fungsi yang melibatkan kontruksi pemikiran budaya.
36

 

 

c. Roland Barthes 

Roland Barthes dikenal sebagai salah seorang pemikir 

strukturalis yang getol mempraktikkan model linguistik dan semiologi 

Saussure. Ia berpendapat bahasa adalah sebuah sistem tanda yang 

mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam 

waktu tertentu.
37 Kunci dari ajaran semiotika Roland Barthes terletak 

pada makna denotasi, konotasi, dan mitos seperti digambarkan di 

bawah ini.
38

 

 

 

 

                                                 
36

 Arif Budi Prasetya, Analisis Semiotika Film dan Komunikasi, (Jawa Timur : Intrans 

Publishing,2019), hal.10. 
37

 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi…, hal.63 
38

 Ninuk Lustyantie, Pendekatan Semiotik Model Roland Barthes dalam Karya Sastra 

Prancis, Artikel disampaikan pada Seminar Nasional FIB UI, 19 Desember 2012, hal.4. 
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1.Penanda R 1.2Penanda  

Tanda I 
Penanda 

RII II 
PETANDA 

 Gambar 1. 

 

Di dalam semiologi Barthes, denotasi merupakan sistem 

signifikasi tingkat pertama sementara konotasi merupakan tingkat 

kedua. Dalam hal ini denotasi justru lebih diasosiasi dengan 

ketertutupan makna. Sebagai reaksi untuk melawan keharfiahan 

denotasi yang bersifat opresif ini Barthes mencoba menyingkirkan dan 

menolaknya. Baginya yang ada hanyalah konotasi. Ia lebih lanjut 

mengatakanbahwamakna“harfiah”merupakansesuatuyangbersifat

alami yang dikenal dengan teori signifikasi. 

Teori ini berlandaskan teori tentang tanda yang dikemukakan 

oleh Ferdinand de Saussure hanya saja dilakukan perluasan makna 

dengan adanya pemaknaan yang berlangsung dalam dua tahap. 

Berdasarkan bagan itu pemaknaan terjadi dalam dua tahap. Tanda 

(penanda dan petanda) pada tahap pertama dan menyatu sehingga 

dapat membentuk penanda pada tahap kedua, kemudian pada tahap 

berikutnya penanda dan petanda yang yang telah menyatu ini dapat 

membentuk petanda baru yang merupakan perluasan makna. 
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Contoh penanda (imaji bunyi), mawar mempunyai hubungan RI 

(relasi) dengan petanda (konsep) “bunga yang berkelopak susun dan 

harum”. Setelah penanda dan petanda ini menyatu, timbul pemaknaan 

tahap kedua yang berupa perluasan makna. Petanda pada tahap kedua 

disebutnya konotasi, sedangkan makna tahap pertama disebut denotasi. 

Barthes tidak hanya mengemukakan perluasan makna melainkan juga 

menampilkan adanya perluasan bentuk yang disebutnya metabahasa. 

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terjadi proses yang sama 

tetapi ada perbedaannya yaitu bahwa setelah penanda dan petanda ini 

menyatu yang muncul adalah tahap kedua yang berupa perluasan 

bentuk. 

Penanda pada tahap kedua ini menjadi “ros”. Penanda ini

disebutnya metabahasa. Sebenarnya istilah denotasi dan konotasi telah 

lama dikenal. Jasa Barthes adalah memperlihatkan proses terjadinya 

kedua istilah tersebut sehingga menjadi jelas darimana datangnya 

perluasan makna itu. Dengan demikian semiologi Barthes tersusun atas 

tingkatan-tingkatan sistem bahasa dalam dua tingkatan bahasa. Bahasa 

pada tingkat pertama adalah bahasa sebagai objek dan bahasa tingkat 

kedua yang disebutnya metabahasa.
39

 

 

3. Jenis – Jenis Semiotika 

                                                 
39

 Ibid. hal.4-5. 
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Menurut Hoe terdapat dua jenis kajian semiotika yaitu sebagai 

berikut.
40

 

a. Semiotika komunikasi 

Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi 

tanda yang salah satu diantara nya mengasumsikan adanya enam faktor 

dalam komunikasi yaitu pengirim, penerima kode (sistem tanda), 

pesan, saluran komunikasi dan acuan (hal yang dibicarakan). 

b. Semiotika signifikasi 

Semiotika signifikasi menekankan pada teori tanda dan 

pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Pada jenis yang kedua 

ini tidak dipersoalkan adanya tujuan berkomunikasi sebaliknya yang di 

utamakan adalah segi pemahaman suatu tanda sehingga proses 

kognisinya pada penerima tanda lebih di perhatikan daripada proses 

komunikasinya. Sedangkan menurut Pateda terdapat sembilan macam 

semiotik yaitu sebagai berikut: 

1) Semiotik analitik, yaitu semiotik yang menganalisis sistem 

tanda.Semiotik berobjekan tanda dan penganalisisnya menjadi 

ide, objek, dan makna.  

                                                 
40
Muchlisin Riadi, “ Pengertian, Komponen dan Jenis-Jenis Semiotika”, 

https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-komponen-dan-jenis-semiotika.html, (Website 

diakses pada tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 09:55) 

https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-komponen-dan-jenis-semiotika.html
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Ide dapat dikaitkan sebagai lambang, sedangkan makna adalah 

beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek 

tertentu. 

2) Semiotik deskriptif, yaitu semiotik yang memperhatikan 

sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada 

tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. 

Misalnya langit yang mendung menandakan bahwa hujan tidak 

lama lagi akan turun dari dahulu hingga sekarang tetap saja 

seperti itu. Demikian pula jika ombak memutih di tengah laut, 

itu menandakan bahwa laut berombak besar. Namun, dengan 

majunya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, telah banyak 

tanda yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

3) Semiotik faunal, (Zoo Semiotik) yaitu semiotik yang khusus 

memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. 

Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi 

antara sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang 

dapat ditafsirkan oleh manusia. Misalnya, seekor ayam betina 

yang berkotek-kotek menandakan ayam itu telah bertelur atau 

ada sesuatu yang ia takuti. Tanda-tanda yang dihasilkan oleh 

hewan seperti ini, menjadi perhatian orang yang bergerak dalam 

bidang semiotik faunal. 
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4) Semiotik kultural, yaitu semiotik yang khusus menelaah 

sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Telah 

diketahui bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki 

sistem budaya tertentu yang telah turun temurun dipertahankan 

dan dihormati.  

5) Semiotik naratif, yaitu semiotik yang menelaah sistem tanda 

dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan (folklore). 

Telah diketahui bahwa mitos dan cerita lisan, ada diantaranya 

memiliki nilai kultural tinggi. 

6) Semiotik natural, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dihasilkan oleh alam. Air sungai keruh menandakan 

di hulu telah turun hujan, dan daun pohon-pohonan yang 

menguning lalu gugur. Alam yang tidak bersahabat dengan 

manusia, misalnya banjir atau tanah longsor, sebenarnya 

memberikan tanda kepada manusia bahwa manusia telah 

merusak alam. 

7) Semiotik normatif, yaitu semiotik yang khusus menelaah 

sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-

norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Di ruang kereta api 

sering dijumpai tanda yang bermakna dilarang merokok. 

8) Semiotik sosial, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, 
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baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata 

dalam satuan yang disebut kalimat. Dengan kata lain, semiotik 

sosial menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa. 

9) Semiotik struktural, yaitu semiotik yang khusus menelaah 

sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. 

 

4. Komponen Dasar Semiotika 

Komponen dasar semiotika terdiri dari tanda (sign), lambang (symbol) 

dan juga isyarat (nal).
41

 

a. Tanda 

 Tanda merupakan bagian ilmu semiotika yang menandai 

sesuatu hal atau juga keadaan untuk menerangkan atau 

memberitahukan objek pada subjek. Dalam hal ini tanda itu selalu 

menunjukkan pada sesuatu hal yang nyata misalnya, kejadian, 

tulisan, bahasa, benda, tindakan, peristiwa dan bentuk tanda lainnya. 

b. Lambang 

 Lambang sendiri merupakan sesuatu hal atau juga keadaan yang 

memimpin pemahaman subjek pada objek. Hubungan antara subjek 

dan objek itu didalamnya terselip pengertian sertaan.  

Suatu lambang itu selalu dihubungkan dengan tanda yang sudah diberi 

                                                 
41

 Parta Ibeng, “ Pengertian Semiotika, Komponen, Cabang, dan Macam Menurut Para Ahli” 

,https://pendidikan.co.id/pengertian-semiotika-komponen-cabang-dan-macam-menurut-para-ahli/, 

(Website diakses pada tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 11:45 ) 

https://pendidikan.co.id/pengertian-semiotika-komponen-cabang-dan-macam-menurut-para-ahli/,
https://pendidikan.co.id/pengertian-semiotika-komponen-cabang-dan-macam-menurut-para-ahli/,
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sifat kultural, situasional serta juga kondisional. Lambang sendiri ialah 

tanda yang bermakna dinamis, khusus, subjektif, kias dan juga majas. 

c. Isyarat 

 Isyarat merupakan sesuatu hal atau juga keadaan yang diberikan 

subjek pada objek. Dalam keadaan ini subjek selalu berbuat sesuatu 

untuk bisa memberitahukan kepada objek yang diberi isyarat diwaktu 

itu juga. Jadi, isyarat itu selalu bersifat temporal (kewaktuan). Apabila 

ditangguhkan pemakaiannya isyarat tersebut akan berubah menjadi 

tanda atau juga perlambang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

       Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi penelitian adalah 

suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam 

penelitian yaitu bagaimana cara seseorang untuk melakukan penelitian. Setiap 

penulisan karya ilmiah pasti memerlukan metode penelitian tertentu yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti.
42

 Sebagaimana penelitian ini berfokus pada analisis 

yang melandasi masyarakat dalam memahami makna melalui pendekatan semiotika.  

       Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan menggunakan tipe deskriptif. Dimana metode ini merupakan penelitian yang 

dilakukan terhadap objek atau sesuatu yang harus diteliti secara menyeluruh, 

mendalam dan utuh. Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif bertujuan 

untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi serta fenomena 

realitas sosial yang ada di dalam masyarakat yang menjadi penelitian dan berupaya 

menarik realita itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau 

gambaran tentang kondisi dan fenomena tertentu.
43
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 Husaini Usman, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal.41. 
43

 Burhan Bungin, Penelitian kualitatif : Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya. (Jakarta : Kencana, 2007), hal.68. 
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B. Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini akan dilakukan pada Museum Aceh Kota Banda Aceh yang berada 

di Jl. Sultan Mahmudsyah No.10, Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda 

Aceh, Aceh. 

 

C. Sumber Data 

       Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan sekunder adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data  

pertama pada objek penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berupa hasil observasi dan pengamatan langsung 

terhadap motif ukiran pinto Aceh di Museum Aceh, baik yang diperoleh 

secara lisan maupun tulisan dari para informan 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data 

yang dibutuhkan. Adapun sumber data sekunder didapatkan dari berbagai 

literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini seperti skripsi, 

artikel, jurnal ilmiah, ensiklopedia, buku bacaan dan situs internet. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

       Untuk memperoleh data dari penelitian ini, maka menggunakan Teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab melalui bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. 

Dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode 

wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa 

pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara.
44

 

Dari hasil observasi lapangan, peneliti selanjutnya bisa melakukan 

wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan rumusan 

masalah. Wawancara diartikan sebagai teknik riset dimana periset 

melakukan kegiatan wawancara tatap muka terus menerus baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan untuk menggali 

informasi dari narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi 

maupun pengetahuan terkait dengan objek penelitian. 

 

 

Menurut Linclon dan Guba proses percakapan dimaksudkan untuk 

                                                 
44

 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Kedua, (Jakarta : Kencana,2005), 

hal.136. 
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mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi 

dan orang yang diwawancara.
45 Pada penelitian ini wawancara akan 

dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur 

yaitu pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan. Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur 

sangat terstruktur. Sehingga jarang mengadakan pendalaman di setiap 

pertanyaan yang diajukan.
46

  

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara secara tidak terstruktur. 

Artinya, wawancara di sini dilakukan tidak disusun sedemikian rupa tetapi 

dilakukan cara kualitatif dan berlangsung secara alami dan menjurus pada 

persoalan yang ditujukan. Dalam hal ini informan tidak diarahkan tetapi 

jawaban diserahkan kepada informan biarpun berkembang namun sesuai 

dengan fenomena pada objek penelitian.
47 

2. Dokumentasi 

Dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif yaitu dengan menelusuri data historis 

yang berupa fakta dan data sosial yang tersimpan di objek penelitian.  

Data yang tersedia dapat berbentuk surat, statistik, catatan harian, cendera 

mata dan laporan. Kumpulan data lainnya dapat berupa foto, video, CD, 

                                                 
45

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2007), 

hal.190. 
46

 Ibid.hal.190.  
47

 A Rani Usman, Etnis Cina Perantauan di Aceh, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2009), hal.124. 
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hardisk, flashdisk, dan lain sebagainya.
48

 

 Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersumber 

dari dokumen arsip. Kegiatan ini selain untuk mencatat semua arsip dan 

dokumen juga dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lengkap 

tentang kondisi dokumen dan arsip tersebut. Teknik pemanfaatan dokumen 

sebagai sumber data peneliti sering dikenal dengan analisis konten. 

Dokumentasi yang digunakan oleh penulisan adalah berupa buku-buku 

sejarah maupun video-video yang terdapat di Museum Aceh.
49

 

3. Observasi 

Setelah membaca dan mencatat data yang dibutuhkan, kemudian peneliti 

melakukan observasi ke lokasi penelitian. Observasi adalah suatu teknik 

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pengindraan dengan 

cara mendatangi langsung tempat atau lokasi penelitian.
50  

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain 

pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu 

observasi sendiri berartikan kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan 

pancaindera lainnya. Observasi dalam penelitian ini adalah menganalisis 
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 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Kedua …,hal.124. 
49

 Rifai, Penelitian Tidakan Kelas dalam PAK : Classroom Action Research in Cristian Class, 

(Jakarta : BornWin’s Publishing, 2016), hal.249. 
50

 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Kedua …,hal.118. 
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dengan cermat terhadap motif ukiran Pinto Aceh berdasarkan hasil 

pengumpulan data melalui observasi.
51

 

4. Studi Kepustakaan 

Penelitian ini tentu pastinya memerlukan studi dari keperpustakaan guna 

mencari buku-buku ataupun hal-hal yang terkait dengan analisis motif Pinto 

Aceh melalui pendekatan semiotika. Studi keperpustakaan ini sangatlah 

dibutuhkan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini. Sehingga 

penelitian yang akan dilakukan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. 

5. Internet Searching 

Dalam penelitian ini penulis mengambil data dengan cara mengakses 

atau mengunduh data yang diperlukan dari internet melalui website tertentu 

yang dapat mendukung hasil pencarian. Penulis juga akan melakukan 

pengecekan terlebih dahulu terhadap setiap data yang diambil dari internet 

sehingga dapat dipastikan setiap data yang digunakan benar-benar dari situs 

yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai pelengkap dalam suatu 

penelitian. 

 

 

 

E. Objek dan Subjek Penelitian 
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1. Objek Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada peneliti akan terlebih 

dahulu menentukan objek penelitian dan subjek penelitian. Adapun arti dari 

objek penelitian sendiri adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal yang objektif, valid 

dan reliable tentang suatu hal (variable tertentu).
52

 Adapun yang menjadi 

objek kajian penelitian penulis adalah analisis makna yang terkandung dalam 

motif ukiran pinto Aceh melalui pendekatan semiotika. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah dimana objek penelitian tersebut melekat atau 

menjadi sumber dari objek penelitian.
53 Dimana suatu subjek penelitian 

adalah sumber informasi yang kita butuhkan. Subjek pada penelitian ini yang 

pertama adalah staf khusus Museum Aceh yang menangani info-info sejarah 

tentang Aceh. Kedua, para sejarawan yang mengetahui lebih detail setiap 

informasi tentang Aceh khususnya terhadap motif ukiran pinto Aceh ini. 

 

 

 

F. Informan Penelitian 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2012),hal.13. 
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 Indra Jaya, Penerapan Statistik Untuk Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Prenada Media, 

2019), hal.17. 
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       Informan penelitian adalah pemberi informasi kepada pewawancara pada proses 

penelitian yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, maupun  

fakta dari suatu objek penelitian.
54 Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah 

staf khusus Museum Aceh yang memahami sejarah detail mengenai sejarah 

khususnya tentang ukiran Pinto Aceh dan informan kedua adalah sejarawan. 

       Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik snowball 

sampling. Teknik snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel pertama 

berdasarkan wawancara untuk mendapatkan sampel berikutnya demikian secara 

terus menerus hingga seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi.
55  

 Kriteria informan dalam penelitian ini adalah
56

: 

1. Usia yang bersangkutan telah dewasa 

2. Orang yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti 

3. Orang yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani 

4. Orang yang bersangkutan bersifat netral, tidak mempunyai kepentingan 

pribadi untuk menjatuhkan serta menjelekkan orang lain 

5. Orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas mengenai 

permasalahan yang diteliti. 

Tabel : Nama-Nama Informan Penelitian 
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 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya…,hal.111.  
55

NoniAryanti,“Snowball Sampling” 

https://noniaryanti.wordpress.com/2016/05/17/snowball-sampling/,  (Website diakses pada tanggal 17 

Agustus 2020, Pukul 13:32) 
56

 Suardi Endaswara, Metode, Teori, Teknik Penilitian Kebudayaan, (Yogyakarta : PT. 

Agromedia Pustaka, 2016), hal.119. 
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NO Informan Keterangan 

1. Drs.H. Amri Hamzah M.Si 
Kepala Bidang Pengkajian dan 

Pengembangan adat 

2. Ir. Nazira Anggota Majelis Adat Aceh 

3. Masykur Syafruddin Direktur Utama Pedir Museum 

4. Nurmala 
Pegawai Museum bagian 

Keperpustakaan 

 

G. Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis data diartikan sebagai proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori-kategori dan 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
57  

       Didalam penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis semiotika lebih 

spesifik kepada metode Ferdinand de Saussure. Semiotika ini adalah menganalisis 

serta mengkaji makna dari tanda-tanda yang diberikan baik dari bahasa, simbol, 

bunyi atau suara maupun pertanda lainnya 
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 Nazir, Metodelogi Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hal.112. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Museum Aceh Banda Aceh 

        Museum Aceh adalah sebuah museum etnografi dari suku bangsa asli yang 

mendiami Aceh. Museum Aceh didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda 

yang pemakaiannya diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Aceh Jenderal 

H.N.A. Swart pada tanggal 31 Juli 1915. Pada waktu itu bangunannya berupa sebuah 

bangunan Rumah Tradisional Aceh (Rumoh Aceh).  

       Bangunan tersebut berasal dari Paviliun Aceh yang ditempatkan di arena 

Pameran Kolonial (De Koloniale Tentoonsteling) di Semarang pada tanggal 13 

Agustus - 15 November 1914. Pada pameran itu Paviliun Aceh berhasil memperoleh 

4 medali emas, 11 perak, 3 perunggu dan piagam penghargaan sebagai Paviliun 

terbaik. Keempat medali emas tersebut diberikan untuk pertunjukan boneka-boneka 

Aceh, etnografika, mata uang perak, pertunjukan foto dan peralatan rumah tangga.  

       Karena keberhasilan tersebut Stammeshaus (F.W. Stammeshaus, Kurator 

Pertama Museum Aceh dan Kepala Museum Aceh 31 Juli 1915 s/d 1931) 

mengusulkan kepada Gubernur Aceh agar Paviliun tersebut dibawa kembali ke 

Aceh dan dijadikan sebuah museum. 
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Gambar 1. F.W. Stammeshaus 

(Kurator Pertama Museum Aceh dan Kepala Museum Aceh 31 Juli 1915 s/d 1931) 

(Sumber: Wikipedia) 

 

       Ide ini diterima oleh Gubernur Aceh Swart atas prakarsa Stammeshaus Paviliun 

Aceh itu dikembalikan ke Aceh pada tanggal 31 Juli 1915 diresmikan sebagai Aceh 

Museum. Berlokasi di sebelah Timur Blang Padang di Kutaraja (Banda Aceh 

sekarang) museum ini berada di bawah tanggung jawab penguasa sipil dan militer 

Aceh F.W. Stammeshaus sebagai kurator pertama.  

       Setelah Indonesia Merdeka, Museum Aceh menjadi milik Pemerintah Daerah 

Aceh yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk. II Banda 

Aceh. Pada tahun 1969 atas prakarsa T. Hamzah Bendahara Museum Aceh 

dipindahkan dari tempatnya yang lama (Blang Padang) ke tempatnya yang sekarang 

ini di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah pada tanah seluas 10.800 m2. 
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       Setelah pemindahan ini pengelolaannya diserahkan kepada Badan Pembina 

Rumpun Iskandar Muda (BAPERIS) Pusat. Tanggal 28 Mei 1979 nomor 

093/0/1979 terhitung mulai tanggal 28 Mei 1979 Museum Aceh statusnya telah 

menjadi Museum Negeri Aceh. Peresmiannya baru dapat dilaksanakan setahun 

kemudian atau tepatnya pada tanggal 1 September 1980 oleh Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Dr. Daoed Yoesoef.  

       Sesuai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan 

pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonomi pasal 3 ayat 5 butir 

10 f, maka kewenangan penyelenggaraan Museum Negeri Provinsi Daerah Istimewa 

Aceh berada di bawah Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam (sekarang Provinsi Aceh).
58

 

       Museum Aceh juga memiliki perpustakaan sendiri dimana banyak koleksi buku- 

buku sejarah, manuskrip serta dokumen-dokumen penting yang berhubungan 

dengan sejarah Aceh. Tidak hanya itu, bentuk dari bangunan Museum Aceh sendiri 

juga menyerupai Rumah Adat Aceh berbentuk rumah panggung serta ukiran-ukiran 

pada bangunannya tidak luput dari ciri khas Aceh seperti ukiran Pinto Aceh, Pucok 

paku, Pucok Reubong, Oen, rantee (rantai) serta ukiran Aceh lainnya.
59
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 https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Aceh, ( Website di akses pada tanggal 27 September 
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Gambar 2. Seni Ukir Aceh 

(Sumber : http://visitacehdarussalam.blogspot.com/2016/02/keindahan-seni-ukir-dari-aceh- 

di.html) 

 

 

1. Struktur Kepengurusan Museum Aceh Banda Aceh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Visi Misi Museum Aceh 

Koordinator Preparasi dan 

Koservasi 

Nurhasanah,  S.Pd  

NIP. 1968 0711 1991 03 2004 

 

Kasubbag Tu 

Fatimah, S.E 

NIP. 1963 0402 1986 02 2002 

 

Koordinator Koleksi dan 

Bimbingan 

M. Nur Aulia, S.Pd, M.A 

NIP. 1981 0715 2006 04 1002 

 

Pustakawan 

Zurny, S.IP 

NIP. 1980 1019 2006 04 2004 

 

Kepala Museum Aceh Banda 

Aceh 

Mudha Farsyah, S.Sos NIP. 

1982 0222 2006 04 1005 

 

http://visitacehdarussalam.blogspot.com/2016/02/keindahan-seni-ukir-dari-aceh-di.html
http://visitacehdarussalam.blogspot.com/2016/02/keindahan-seni-ukir-dari-aceh-di.html
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Museum Aceh Banda Aceh memiliki Visi dan Misi dalam 

mengembangkan Museum Aceh. Yakni sebagai berikut : 

Visi 

Museum Aceh pelestari warisan budaya, jendela budaya, lembaga 

edukatif kultural rekreatif, dan objek wisata utama 

Misi 

a) Melestarikan warisan budaya, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai Dinul 

Islam dalam kehidupan masyarakat. 

b) Memberikan informasi budaya dalam rangka edukatif kultural rekreatif 

bagi masyarakat.
60

 

 

B. Gambaran Umum Pedir Museum Banda Aceh 

Pedir Museum adalah sebuah museum yang terletak di Blang Glong, Pidie 

Jaya dan memiliki cabang di Punge Blang Cut Banda Aceh . Museum ini didirikan 

oleh Masykur Syarifuddin pada tanggal 6 Juni 2015
.61 

Pada saat itu tepat setahun 

usaha Penyelamatan manuskrip yang dilakukan oleh Masykur Syafruddin yaitu 

sejak Juni 2014. Masykur mulai mengumpulkan khazanah Intelektual Aceh yang 

dimasa lalu berupa manuskrip atau naskah kuno tulis tangan dari masyarakat serta 
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 Museum Aceh “Transformer Peradaban Museum Aceh“

https://museum.acehprov.go.id/index.php, (Website di akses pada tanggal 28 september 2020, Pukul 

11:05) 
61

 https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Pedir, (Website di akses pada tanggal 5 November 2020, 

Pukul 12:27) 

https://museum.acehprov.go.id/index.php
https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Pedir
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pedagang barang antik di Pidie dan Banda Aceh.
62

 Pemberian nama "Pedir 

Museum" merupakan inisiatif untuk mengabadikan nama "Pedir" yaitu "Pidie" 

dimasa lalu sebagai sebuah Kerajaan Islam yang mempunyai legitimasi sejarah yang 

panjang sebelum dan sesudah menjadi bagian dari Kesultanan Aceh Darussalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. CEO atau Pendiri Pedir Museum 

(Sumber : Website Pedir Museum) 

Selain itu penamaan Pedir Museum juga dikarenakan umumnya koleksi yang 

dikumpulkan oleh Masykur Syafruddin baik manuskrip atau artefak lainnya 

diperoleh dari wilayah Pidie. Pada saat pendirian Museum Pedir koleksinya hanya 

berjumlah 232 naskah dan belasan artefak lainnya. Sejak pertengah 2015 hingga saat 

ini Pedir Museum tidak hanya mengoleksi manuskrip saja akan tetapi semua 

khazanah peninggalan masa lalu khususnya khazanah Islam dari Aceh dan Asia 
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 Wawancara dengan Masykur Syafruddin, Tanggal 28 September 2020, di Pedir Museum 

Punge Blang Cut Kota Banda Aceh. 
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Tenggara umumnya. Pedir Museum sampai dengan 31 Desember 2019 mempunyai 

5000 koleksi dan 2900 diantaranya telah di inventarisasi. 

Pedir Museum bersifat universal dan memiliki kekayaan koleksi sejarah Islam 

Asia Tenggara disertasi deskripsi yang konkrit. Museum ini mengkoleksi berbagai 

benda-benda kuno peninggalan peradaban di Aceh seperti manuskrip, mata uang, 

senjata, keramik dan berbagai artefak lainnya
.63 

 

1. Struktur Kepengurusan Pedir Museum Banda Aceh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Visi Misi Pedir Museum Banda Aceh 
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(Website di akses pada tanggal 30 september 2020, Pukul 13:54) 
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Dalam mengembangkan dan untuk terus memajukan Pedir Museum, ada 

beberapa visi dan misi yang selalu diutamakan, yaitu : 

Visi 

Pedir Museum Sebagai pelestari, Sumber Inspirasi dan Informasi 

warisan Islam di Aceh dan Asia Tenggara 

Misi 

a) Menjaga dan melestarikan warisan khazanah Islam Asia Tenggara 

b) Mewujudkan pengelolaan koleksi yang berstandar Internasional 

c)  Menjadikan Pedir Museum sebagai sarana informasi dan edukasi 

untuk masyarakat dengan publikasi yang intens dan memuaskan. 

 

C. Sejarah Aceh Secara Umum 

 Aceh sebelumnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh 

(1959- 2001) dan Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009) adalah provinsi paling 

barat di Indonesia. Aceh sendiri memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan 

dengan provinsi yang lain karena di provinsi ini Syariat Islam di berlakukan kepada 

sebagian besar warganya yang menganut agama Islam. Di masa jayanya Aceh 

dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat Pendidikan 

Islam. Oleh karena itu kota ini banyak dikunjungi oleh pelajar dari Timur Tengah, 

India dan Negara lainnya.         
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Aceh juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang 

dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan 

Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-

1636) yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh. Kutaradja yang 

sekarang dikenal dengan nama Kota Banda Aceh merupakan kota tua yang erat 

kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam.  

Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. 

Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 

H (22 April 1205 M). Saat ini Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Banda Aceh 

merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda aceh juga 

memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara atau 

Indonesia. Oleh karena itu kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.
64

  

Kota Serambi Mekkah ini tidak hanya terkenal dengan masyarakatnya yang 

religious serta peraturan keagamaan yang sangat ketat. Namun Aceh sendiri juga 

terkenal dengan kekayaan kesenian yang terkenal hinga ke penjuru dunia dari dulu 

hingga sekarang. Dilihat dari sisi kebudayaan, Aceh memiliki budaya yang unik dan 

beraneka ragam. Kebudayaan Aceh ini sendiri banyak dipengaruhi oleh budaya-

budaya luar seperti budaya melayu, Timur Tengah dan Aceh sendiri.  
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 https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html, ( Website di akses pada tanggal 23 september 

2020, Pukul 10:01) 
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Seperti hal nya corak kesenian Aceh yang memang banyak dipengaruhi oleh 

Kebudayaan Islam namun telah di olah dan dimodifikasi sehingga mampu 

disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di Aceh. Seni di Aceh sangatlah 

terkenal kita lihat saja diantara banyaknya seni tari yang terkenal bukan hanya di 

Aceh tapi hingga ke mancanegara yaitu Tari Seudati dan Tari Saman. Seni lain pun 

seperti seni kaligrafi Arab juga telah dikembangkan terlihat dari berbagai ukiran 

masjid, rumah adat, alat upacara, perhiasan dan sebagainya. 

 Perhiasan berupa bros, leontin bahkan kalung yang bermotif tradisional Aceh 

yang disebut  Pinto Aceh merupakan salah satu dari ratusan motif perhiasan 

tradisional Aceh yang sangat terkenal. Sejak dulu banyak sekali para kaum hawa 

yang menggunakan motif Pinto Aceh ini pada perhiasan mereka. Banyak yang 

kagum dengan ukiran Pinto Aceh ini penuh dengan detail yang rumit. Sepintas motif 

ini berasal dari pintu rumah tradisional Aceh. 

 

D. Sistem Pemerintahan Aceh Dulu hingga Sekarang 

Pada masa Pemerintahan Kerajaan Aceh dikenal ada empat (4) satuan 

pemerintahan yang berada di bawah Sulthan yaitu, Panglima Sagoe, Ulhee Balang, 

Imeum Mukim dan Keuchik. Imeum Mukim merupakan pemimpin mukim, mukim 

adalah daerah teritorial yang merupakan gabungan dari beberapa gampong yang 

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan 

pemimpinnnya disebut keuchik. Keuchik merupakan pemerintahan terendah dalam 

sistem pemerintahan Kerajaan Aceh. 
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Pada masa itu imeum mukim mempunyai tugas yaitu, bertindak sebagai wakil 

ulhee balang untuk mengumumkan segala titahnya serta membantu pelaksanaan 

perintah ulhee balang dalam lingkungan mukimnya, mengkoordinasi dan mengawasi 

pelaksanaan pemerintahan gampong serta mengadili dan meyelesaikan perkara baik 

perdata maupun pidana yang tidak mampu diselaikan oleh keuchik gampong. 

Pada masa Penjajahan Belanda, pemerintahan imeum mukim tetap diakui dan 

diberlakukan dalam sistem pemerintahan di Aceh dengan diatur secara khusus 

dalam Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederland Indie Nomor 8 tanggal 

18 November 1937. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang Pemerintahan] imeum 

mukim juga tetap diakui keberadaannya dengan diatur dalam Osamu Seirei nomor 7 

tahun 1944. Berdasarkan peraturan tersebut mukim diubahnamanyamenjadi“Ku”

dan imuem mukimnyadisebut“kuco”. 

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan berdasarkan ketentuan pasal II 

aturan peralihan UUD 1945 Pemerintahan Imeum Mukim tetap dipertahankan oleh 

Keresidenan Aceh dengan Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 3 tanggal 10 

Desember 1946 dinyatakan bahwa Pemerintahan Mukim diberlakukan di seluruh 

Aceh.  
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Berdasarkan peraturan tersebut keberadaan imeum mukim menjadi formal, akan 

tetapi kedudukannya tidak lagi berada di bawah ulhee balang karena lembaga 

tersebut sudah dihapus dengan  Peraturan Keresidenan di atas melainkan berada di 

bawah camat dan membawahi beberapa keuchik gampong.
65    

Namun di zaman era modern sekarang bentuk sistem pemerintahan Aceh 

sudah mulai banyak yang berubah, daerah Aceh dibagi atas kabupaten dan kota. 

Kabupaten dan kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan 

masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 

1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati atau Walikota. 

Kabupaten/kota dibagi atas kecamatan. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja 

camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan. Kecamatan dibagi atas mukim. Mukim adalah kesatuan 

masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa 

gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim 

atau  nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. 
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 MahdiSyahbandir,KanunJurnal Ilmuhukum“Sejarah Pemerintahan Imuem Mukim di 

Aceh”, No. 62, Th. XVI (April, 2014), pp. 1-17, hal.1-3. 
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Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong, kelurahan dibentuk di wilayah 

kecamatan dengan qanun abupaten/ota yang dipimpin oleh lurah yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari upati/walikota. Kelurahan di 

Provinsi Aceh dihapus secara bertahap menjadi gampong atau nama lain dalam 

kabupaten/kota. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

berada di bawah mukim dan dipimpin oleh geuchik atau nama lain yang berhak 

menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.  

Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus di Aceh atau 

kabupaten/kota untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat 

khusus. Dalam pembentukannya pemerintah pusat wajib mengikutsertakan 

Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan tata cara 

penetapan kawasan khusus di Aceh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Kawasan perkotaan dapat berbentuk kota sebagai daerah otonom bagian 

kabupaten yang memiliki ciri perkotaan maupun bagian dari dua atau lebih 

kabupaten/kota yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Pemerintah 

kabupaten/kota dapat membentuk badan pengelolaan pembangunan di kawasan 

gampong yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan. Ketentuan 

kawasan perkotaan diatur dengan qanun.
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 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Aceh, (Website di akses pada tanggal 5 oktober 

2020, Pukul 10:56) 
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E. Seni Ukir Aceh 

Dalam rangka pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia, unsur-unsur 

kebudayaan daerah merupakan sumbernya. Seperti hal nya ukiran pinto Aceh 

merupakan salah satu kajian serta pemahamannya yang lebih mendalam. Kajian 

pemahaman ini dimulai sejak lahirnya ide-ide daripada utoh (pandai besi/seniman) 

pada masanya. Tentunya karya yang dihasilkan mempunyai manfaat penggunaan 

bahan baku serta arti simbolis yang ada pada tiap-tiap motif pinto Aceh. Hal ini 

tentunya akan sangat berguna untuk lebih memahami suatu masyarakat di daerah 

tertentu. 

Aceh merupakan suatu kesatuan masyarakat yang unik. Perjalanan sejarah 

menempa Aceh sebagai suatu wilayah yang memiliki ciri khusus secara eksis 

mampu menampilkan identitasnya dibumi nusantara. Identitas unik rakyat Aceh 

salah satunya diwujudkan dalam bentuk ragam hias yang dilambangkan oleh 

sembilan lipat cap kerajaan (cap sikureueng) dan juga muncul dalam kisah-kisah 

dan syair-syair kepahlawanan.
67

 

 

 

 

 

 

                                                 
67
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Hias Aceh dalam Kajian Geografi Budaya dan Etnografi, Vol.09, No. 02, Juli, 2018, hal. 280. 
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Gambar 1. Lambang Cap Sikureung 

(Sumber : Hariansejarah.id) 

 

Lambang Cap Sikureueng mengartikan makna cap atau segel sultan-sultan 

Aceh. Cap Sikureung merupakan "cap" resmi Kesultanan Aceh yang digunakan oleh 

Sultan dan Sultanah Aceh dalam mengesahkan mandat atau sebuah perintah. Cap 

resmi kesultanan yang didalam Bahasa Aceh disebut Cap Sikureung (Cap 

Sembilan). Pemberian nama ini didasarkan kepada bentuk stempel itu sendiri yang 

mencantumkan nama sembilan orang sultan dan juga nama sultan yang sedang 

memerintah itu sendiri terdapat di tengah-tengah.  

Pada segel-segel Sultan Aceh, tiga tempat diperuntukkan kepada raja-raja 

yang memerintah dari dinasti sebelumnya. Lima tempat diperuntukkan pada raja-

raja keluarga sendiri dan yang satu dari yang 5 adalah raja pendiri dan dinastinya. 

Sedangkan yang terletak ditengah-tengah yaitu Sultan atau Sultanah (Ratu) yang 
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sedang memerintah.
68

 Masyarakat Aceh memiliki kekayaan budaya yang 

menampilkan ciri khas budaya yang masif digunakan untuk menunjukkan identitas 

suatu budaya adalah ragam hias, ragam hias ini disebut juga ornamen. 

 Salah satu bentuk karya seni rupa yang telah berkembang sejak masa 

prasejarah khususnya mencapai puncak pada zaman neolitikum. Ragam hias dalam 

aplikasinya pada bidang hias dapat distilisasi (stilir atau diubah) sehingga bentuknya 

dapat sangat bervariasi). Namun proses stilisasi ini tidak terlepas dari bentuk dasar 

pembentuk ragam hias yang disebut motif. Motif adalah unsur pokok suatu ragam 

hias yang menjadi penciri suatu identitas budaya.
69

  

Sunaryo, A mengatakan motif merupakan unsur pokok sebuah ornamen. 

Melalui motif, tema atau ide dasar sebuah ornamen dapat dikendalikan sebab 

perwujudan motif pada umumnya merupakan gubahan atas bentuk-bentuk di alam 

atau perwujudan representasi alam yang kasatmata. Akan tetapi ada pula yang 

merupakan hasil khayalan semata karena bersifat imajinatif bahkan tidak dapat 

dikenali kembali gubahan-gubahan motif kemudian disebut bentuk abstrak.
70

  

Seni ukir Aceh ini sendiri terinspirasi dari pada utoh-utoh yang dulu bekerja 

sebagai pembuat ukiran baik pada benda maupun bangunan. Motif ukiran ini pun 

berasal dari bentuk keadaan sekitar daerah seperti bentuk ragam hias tanaman 

maupun hewan yang terdapat pada suatu tempat tertentu.  

                                                 
68

https://www.hariansejarah.id/2017/03/dibalik-cap-sikureung-segel-sultan-aceh.html, 

(Website di akses pada tanggal 05 oktober 2020, Pukul 11:25) 
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 T Junaidi dan MuftiRiyani,JurnalArsitekturdanPerkotaan“Koridor… hal. 281. 
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 Ibid. hal.281. 

https://www.hariansejarah.id/2017/03/dibalik-cap-sikureung-segel-sultan-aceh.html
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Namun kini seni ukir Aceh mulai terkikis dan dilupakan karena terlalu banyak 

masuk nya ukiran serta ornamen dari luar seperti ukiran pada jepara yang lebih 

menampilkan sisi budaya luar dari Aceh. Berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan pendiri Pedir Museum, Masykur Syarifuddin menjelaskan bahwa banyak 

pengrajin atau utoh-utoh (seniman) sudah jarang kita jumpai di Banda Aceh. Namun 

menurutnya utoh-utoh ini masih bisa kita temukan di Kabupaten Pidie.
71

 

 

F. Asal Mula Motif Pinto Aceh 

Di awal tahun 1930 seorang perwira Belanda yang bermukim di Banda Aceh 

bermaksud menghadiahkan sebuah perhiasan yang akan dirancang khusus untuk 

istrinya. Berkeliling kota mencari ilham ia memutuskan untuk mencontoh pinto 

khop. Gerbang peninggalan bangunan kuno yang menuju ke arah Gunongan. Ia 

memanggil Utoh Mud, pandai emas terkemuka di Aceh agar merancang suatu 

bentuk perhiasan yang menyerupai gerbang bersejarah ini. Dengan segenap daya 

cipta yang ia miliki, terciptalah pinto Aceh.
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 Wawancara dengan Masykur Syafruddin, Tanggal 28 September 2020, di Pedir Museum 

Punge Blang Cut Kota Banda Aceh 
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 BarbaraLeigh, “Tangan-Tangan Trampil Seni Kerajinan Aceh” , (Jakarta :MidasSurya

Grafindo, 1989), hal.93. 



64 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Motif dulu Pinto Aceh pada perhiasan kalung 

 
Motif pinto Aceh kini telah terkenal di seluruh Indonesia. Perhiasan Kalung, 

bros, anting-anting, cincin dan gelang banyak meniru bentuk ini. Bagi orang-orang 

Aceh sekarang motif ini dianggap sebagai lambang pintu gerbang daerahnya yang 

kini terbuka bagi dunia. Lahirnya bros Pinto Aceh tersebut dari hasil inspirasi Nek 

Ngah yang bersumber dari bangunan Pinto Khop. Pinto Khop pada awal abad ke 17 

dibangun oleh Sultan Iskandar Muda untuk permaisurinya Putroe Phang (Putri 

Pahang, Malaysia) sebagai tempat pemandian di tepi Krueng Daroy, dimana air 

sungainya (krueng) sangat bersih dan melewati istana kerajaan dalam kawasan 

Istana Darud Dunia dan kawasan tersebut.
73
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 Pinto Khop dikenal dengan nama Taman Putri Pahang yang banyak 

dikunjungi oleh para turis lokal maupun mancanegara. Sejauh ini Pinto Aceh dikenal 

dengan hasil ekpresi Pinto Khop yang penuh dengan falsafah keislaman dan harus 

dihormati oleh siapapun serta tidak dibolehkan melanggar karya seni yang tinggi ini. 

Sertifikat yang pernah diberikan oleh pemerintah Kolonial kepada Bapak Mahmud 

Ibrahim (Ayah Ngah/Nek Ngah) perlu sebagai bukti otentik dan tidak salah jika di 

Pasar Aceh perlu dibangun monument bros Pinto Aceh untuk penghormatan kepada 

penciptanya. 

 

G. Analisis dan Pembahasan 

1. Makna Semiotika Pinto Aceh 

Dalam penelitian ini bentuk analisis yang digunakan adalah semiotika 

Saussure dengan cara menganalisis makna melalui tanda-tanda yang 

disampaikan dalam bentuk ukiran atau motif. Perkembangan zaman 

komunikasi yang semakin pesat ditambah lagi dengan model penyampaian 

informasi yang semakin luas membuat bentuk komunikasi bukan hanya dapat 

disalurkan melalui percakapan, tulisan maupun simbol-simbol tertentu saja. 

Ukiran yang terdapat di dalam ornamen Pinto Aceh ini juga memiliki 

banyak makna serta maksud yang seharusnya perlu diketahui oleh khayalak 

ramai. Bukan sekedar mengetahui penggunaannya dalam kehidupan sehari-

hari tetapi pesan yang disampaikan melalui kebudayaan ini dapat dimengerti 
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serta mampu menjadikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat serta massa  

yang tak terbatas , baik lokal maupun mancanegara. Adapun dalam hal ini 

semiotika yang digunakan adalah model analisis semiotika Ferdinand De 

Saussure. Semiotika merupakan suatu ilmu atau metode analisis yang biasa 

digunakan untuk mengkaji tanda. 

Tanda dan makna merupakan kata kunci yang menghubungkan antara 

komunikasi dan semiotika. Di dalam komunikasi terdapat unsur-unsur yang 

berbentuk tanda-tanda. Tanda-tanda ini mempunyai struktur tertentu yang 

dilatar belakangi oleh keadaan sosiologi ataupun budaya di tempat 

komunikasi itu hidup sehingga untuk mempelajarinya bagaimana struktur 

pesan atau konteks di balik pesan-pesan komunikasi massa diperlukan studi 

semiotika terlebih dalam lapangan komunikasi massa. 

 Jadi, analisis semiotika berupaya menemukan makna tanda-tanda 

termasuk hal- hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda (teks, iklan, 

berita). Karena sistem tanda sifatnya amat kontekstual dan bergantung pada 

pengguna tanda tersebut. 
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2. Analisis Semiotika Unsur Pembentuk Pinto Aceh 

a. 

Signifier Signified#1 Signified#2 

Pinto Khop 

 

 

 

 

 

 

Pintu Mutiara 

Keindraan Atau 

Kedewaan/Raja-Raja 

 

Analisis : 

Pintu Biram Indrabangsa atau dikenal dengan Pinto Khop  merupakan 

salah satu pintu utama yang berada di ruang lingkup Kerajaan Aceh yang 

dulunya dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pintu ini merupakan pintu 

utama yang menghubungkan ke istana dan juga taman istana. Sultan 

Iskandar Muda membangun pintu gerbang ini sebagai penghubung antara 

istana dengan Taman Ghairah (gunongan). Pinto Aceh secara bebas dapat 

diartikan sebagai pintu mutiara keindraan atau kedewaan/raja-raja yang 

berukuran panjang 2 meter, lebar 3 meter, yang terbuat dari bahan kapur. 

Untuk warna pintu ini sendiri tidak disebutkan secara jelas dihiasi dengan 

warna apa, namum sekarang pintu ini di cat menggunakan warna putih yang 

dimana melambangkan kesucian atau fitrah. Dulu pintu ini hanya diizinkan 

dilewati oleh anggota keluarga istana kerajaan saja. 
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b.  

Signifier Signified#1 Signified#2 

Pucok Paku 1 

 

Pucok Paku 2 

 

 

 

 

 

 

Tumbuhan yang 

banyak tumbuh di 

daerah Aceh (daun 

pakis) dan menjadi 

menu makanan 

andalan masyarakat 

Aceh 

 

Analisis : 

Secara umum tidak ada arti khusus dari motif pucok paku (daun pakis) ini. 

Hanya saja sejak dulu pada masa perang para pejuang dan masyarakat Aceh 

sering memasak dan menghidangkan makanan ini bersamaan dengan menu 

ikan keumamah (ikan yang sudah dikeringkan dengan cara dijemur) di atas 

meja. Hal ini dilakukan karena tumbuhan pucok paku ( daun pakis ) sangat 

banyak tumbuh di daerah ini sehingga sangat mudah untuk dijumpai. Menu 

khas ini diyakini sudah ada sejak abad ke 16 ketika Sultan Iskandar Muda 

berkuasa. Pucok paku dikenal dengan daunnya tumbuh dari tunas yang 

menggulung dan memiliki rambut halus. Pucok paku ini berwarna hijau, 

tidak menghasilkan bunga dan buah melainkan spora untuk berkembang 

biak.
74
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 Wawancara dengan Amri Hamzah, Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan adat, 

Tanggal 28 September 2020, di Kantor Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh 
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c. 

Signifier Signified#1 Signified#2 

Oen 

 

 

 

Daun 

 

Analisis : 

Pada umumnya setiap ukiran atau motif yang dipakai di dalam seni ukir di 

daerah Aceh ini identik dengan tumbuh-tumbuhan (flora), dimana 

masyarakat tidak menggunakan motif binatang didalam keseniannya. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga kesopanan, lebih anggun, ukiran dari tumbuh-

tumbuhan lebih mudah untuk diukir dan juga sudah menjadi ciri khasnya 

daerah Aceh. 

 

 

 

 

 



70 
 

 
 

 

 

d.  

Signifier Signified#1 Signified#2 

Boh Eungkot 

 

 
Telur Ikan 

 

Analisis : 

Adapun jenis ukiran yang berupa hewan (fauna) lebih umum digunakan 

seperti ikan, burung bukan hewan-hewan buas. Digunakan ukiran ini 

didalam motif seni ukir baik yang ada pada bangunan maupun pada benda 

yang sering digunakan oleh rakyat Aceh dikarenakan masyarakat Aceh 

banyak didominasi dengan pekerjaan sebagai nelayan dimana banyak 

mayoritas penduduk Aceh sejak dulu bermata pencaharian petani, nelayan, 

berkebun bahkan menenun. Selain ini, ukiran laut itu ini digunakan untuk 

menyampaikan kepada daerah maupun negara lain bahwa Aceh kaya akan 

hasil laut yang melimpah. 
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e.  

Signifier Signified#1 Signified#2 

Bungong meulu 

 
 

Keharuman dan 
kesucian 

 

Analisis : 

Bungong meulu berasal dari Bahasa Aceh yang artinya bungong meulu. 

Motif bungong meulu dilambangkan sebagai bentuk keindahan bunga ini 

tidak hanya terdapat di daerah Aceh tetapi juga di daerah lain yang ada di 

Indonesia, hanya saja namanya yang berbeda-beda disetiap daerah. Dari 

setiap motif bungong meulu memiliki berbagai macam desain tergantung 

dari daerah mana motif tersebut didesain. Motif bungong meulu memiliki 

bentuk yang simetris dan motif ini berwarna putih. Bungong meulu memiliki 

4 kelopak memiliki arti kesucian bumi Aceh,bentuk kesuburan, keharuman, 

serta kesucian masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh juga menggunakan 

Bungong Meulu ini saat adat manoe pucok (adat pernikahan) atau mandi 

suci, dan bunga melati ini sering digunakan sebagai hiasan sunting wanita 
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aceh pada adat pernikahan.
75 

 

f. 

Signifier Signified#1 Signified#2 

Garis Lengkung 
 

 

Bulan Sabit 

 

Analisis : 

Garis lengkung ini menurut pandangan sejarawan Aceh merupakan motif 

bulan sabit. Bulan sabit ini identik dengan hal keagamaan terutama dalam 

agama Islam, bisa kita lihat pada puncak kubah masjid diatasnya dipasang 

bulan sabit dan bintang. Kepatuhan dalam beragama yang dianut oleh 

masyarakat Aceh tidak luput mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari mereka. Arsitektur ukiran tradisional daerah Aceh tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat diwariskan turun temurun yang 

mengandung hal-hal bersifat pendidikan melatar belakangi pada kehidupan 

masyarakat Aceh dan adat istiadat daerah yang perlu dilestarikan. 
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 Siti Maulin, Cut Zuriana dan Lindawati.“Makna Motif Ragam Hias Pada Rumah Tradisional Aceh 

Di Museum Aceh,”JurnalIlmiahMahasiswaProgramStudiPendidikanSeniDrama,TaridanMusik,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Volume IV, Nomor 1:78-96, 

Februari 2019, hal.90. 
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g.  

Signifier Signified#1 Signified#2 

 

Garis lurus 

 

 
 

Pucok reubong 

(tunas bambu yang baru 

tumbuh) / Bu kulah 

(nasi yang dibungkus 

dengan daun pisang) 

 

Analisis : 

Makna singkat dari garis lurus ini adalah bentuk dari pucok reubong 

(tunas bambu yang baru tumbuh) . Pucok reubong ini tumbuh berbentuk 

runcing keatas , sedangkan pendapat sejarawan lain mengatakan garis lurus 

ini diambil dari bu kulah atau nasi yang dibungkus menggunakan daun 

pisang yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Motif dari ukiran ini sendiri 

melambangkan kemakmuran. Kemakmuran yang dimaksud adalah Aceh 

banyak didapati persawahan, perkebunan , ladang yang mana hasil dari alam 

ini mampu menghidupi perekonomian rakyat Aceh serta sumber rezeki bagi 

masyarakat Aceh.
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 Wawancara dengan Nurmala, Tanggal 25 September 2020, di Museum Aceh Kota Banda 

Aceh 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  analisis serta hasil penelitian yang telah ditulis oleh penulis 

didalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini merupakan kesimpulan dari semua 

hasil penelitian yang penulis lakukan tentang “Semiotika Pinto Aceh” , sebagai 

berikut : 

1. Proses analisis pada Semiotika Pinto Aceh dilakukan dengan metode 

pendekatan Semiotika Ferdinand de Saussure secara kualitatif. Penulis 

melakukan observasi lapangan untuk mengetahui isi dan kandungan serta  

makna yang tersirat di dalam. Terbentuknya ukiran Pinto Aceh berawal 

pada tahun 1930, dimana seorang perwira Belanda yang bermukim di 

Banda Aceh bermaksud menghadiahkan sebuah perhiasan yang akan 

dirancang khusus untuk istrinya. Setelah berkeliling kota mencari ilham 

akhirnya ia memutuskan untuk mencontoh pinto khop, yaitu gerbang 

peninggalan bangunan kuno yang menuju ke arah Gunongan. Lalu ia 

memanggil Utoh Mud, pandai emas terkemuka di Aceh agar merancang 

suatu bentuk perhiasan yang menyerupai gerbang bersejarah ini. Dengan 

segenap daya cipta yang ia miliki, terciptalah pinto Aceh. Motif pinto 

Aceh  telah terkenal di seluruh Indonesia, perhiasan Kalung, bros, anting-
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anting, cincin dan gelang banyak meniru bentuk ini. Bagi masyarakat 

Aceh motif ini dianggap sebagai lambang pintu gerbang daerahnya yang 

kini terbuka bagi dunia. Lahirnya bros Pinto Aceh ini hasil dari inspirasi 

Nek Ngah yang bersumber dari bangunan Pinto Khop. Pinto Khop pada 

awal abad ke 17 dibangun oleh Sultan Iskandar Muda untuk permaisurinya 

Putroe Phang (Putri Pahang, Malaysia) sebagai tempat pemandian di tepi 

Krueng Daroy, dimana air sungainya (krueng) sangat bersih dan melewati 

istana kerajaan dalam kawasan Istana Darud Dunia dan kawasan tersebut. 

Dalam ukiran Pinto Aceh memiliki beberapa unsur-unsur seperti flora dan 

fauna yang menjadi ciri khas daerah Aceh, antara lain seperti : pucok 

paku, oen (daun), boh eungkot, bungong meulu, pinto khop dan beberapa 

bentuk garis yang dibuat menyerupai pucok reubong serta bulan sabit. 

Adapun makna yang telah dikaji didalam ukiran menggunakan 

pendekatan semiotika Ferdinand de Saussure mengandung makna bahwa 

motif pucok paku memiliki arti tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah 

Aceh (daun pakis) dan menjadi menu makanan andalan masyarakat Aceh 

terutama pada saat perang Aceh dulu. Selain itu Pinto khop  juga 

mengandung arti pintu mutiara keindraan, kedewaan atau raja-raja, motif 

bungong meulu yang melambangkan keharuman dan kesucian, garis 

lengkung yang mengartikan bulan sabit (lambang yang terdapat di ujung 

kubah mesjid / melambangkan agama Islam), boh eungkot (telur ikan) 

mempunyai makna bahwa Aceh memiliki hasil laut yang melimpah ruah 
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serta yang terakhir adalahgarislurusberbentukhuruf“V”yangmemiliki

makna pucok reubong (tunas bambu yang baru tumbuh) atau bu kulah 

(nasi yang dibungkus dengan daun pisang) dimana bu kulah ini dibuat 

pada saat perayaan hari maulid sebagai hidangan para tamu dan juga 

dibuat pada acara resepsi pernikahan adat Aceh dalam memuliakan tamu. 

Setelah mengetahui informasi yang terkandung dalam pinto Aceh yang 

penulis lakukan melalui analisis semiotika menurut Ferdinand de Saussure, 

bahasa itu merupakan suatu sistem tanda (sign), suara-suara, baik suara 

manusia, binatang, atau bunyi-bunyian, hanya bisa dikatakan sebagai 

bahasa atau berfungsi sebagai bahasa bilamana suara atau bunyi tersebut 

mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan ide-ide, pengertian- 

pengertian tertentu. Dalam hal ini penulis tidak hanya menggunakan 

analisis dari segi bahasa namun juga melalui pendekatan motif atau ukiran 

untuk mendapatkan hasil yang lebih kongkrit dan maksimal. Setelah 

mengetahui hasil dari analisis ini, penulis menyimpulkan seni ukir di 

daerah Aceh didominasi oleh motif ukir yang berasal dari flora serta fauna 

yang terdapat di daerah Aceh.  Dalam pemberian arti dari ukiran, 

masyarakat selalu mengkaitkan dalam kehidupan keagamaan karena bagi 

mereka hidup dijalan yang Allah ridhai akan lebih indah tanpa melanggar 

segala aturan yang telah ditetapkan. Selain itu jenis dari ukiran juga bisa 

berubah-ubah menurut daerah masing-masing namun tetap menjaga 

keaslian dari seni ukir Aceh. 
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B. Saran 

       Setelah melakukan penelitian yang cukup lama, penulis ingin menyampaikan 

beberapa saran yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penelitian 

selanjutnya serta pengetahuan baru untuk kedepan. Adapun saran yang ingin penulis 

sampaikan adalah : 

1. Untuk lembaga atau instansi yang mengelola tentang sejarah dan 

kebudayaan Aceh lebih gencar mempromosikan kepada masyarakat 

melalui program- program seperti seminar, sosialisasi dan kegiatan lain 

yang mampu mengedukasikan masyarakat. Kita tahu bahwa Aceh ini kaya 

akan kesenian dan kebudayaan yang berbagai macam model dalam hal itu 

kesenian dan seni ukir tidak hanya asal ukiran namun tetap menjaga 

estetika dan keaslian dari seni Aceh. Dalam hal ini sejarawan mampu 

terus memberikan informasi tentang sejarah dulu kepada penerus bangsa 

dengan cara mengajaknya membuat forum diskusi atau lembaga yang 

bisa mengupas segala informasi yang tersirat dibalik makna-makna seni 

ukir Aceh sehingga masyarakat mampu mengetahui segala arti yang 

terkandung pada hal tersebut. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, penulis atau periset yang hendak berniat 

meneliti mengenai semiotika pinto Aceh supaya dapat 
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mempertimbangkan faktor serta aspek lain yang belum sama sekali 

diangkat dalam penelitian ini, sehingga memperkaya studi ilmu 

komunikasi. 

3. Kepada duta wisata supaya lebih gencar mengedukasi serta memberikan 

informasi yang berhubungan dengan sejarah Aceh terutama bagi kaum 

muda dan mahasiswa, sehingga pemuda/pemudi di Aceh mengerti dan 

mengetahui ukiran-ukiran bersejarah yang ada di Aceh ini. 
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