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ABSTRAK 

Arfi Prasongko: Makna dan Nilai Budaya pada Relief Cerita Panji di Candi Surowono Sebagai Dasar 

Pengembangan Pendidikan Karakter, Skripsi, Sejarah, FKIP UN PGRI Kediri,2017. 

Indonesia adalah sebuah wilayah yang memiliki sejarah panjang, hal ini ditandai dari 

banyaknya bangunan bersejarah sebagai contohnya adalah candi Surawana yang dibangun pada masa 

kerajaan Majapahit. Sebagai sebuah bangunan suci, candi juga dihiasi oleh pahatan relief yang pada 

umumnya berada pada dinding candi. Relief yang dipahatkan biasanya merupakan sebuah cerita 

naratif. Cerita yang dipahatkan pada relief tersebut memiliki pesan atau makna yang berkaitan dengan 

nilai-nilai moral. Salah satu relief yang penuh dengan makna adalah relief cerita panji yang terdapat 

pada candi surowono. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana  cerita panji yang terdapat pada relief candi 

surowono? (2) Bagaimana Makna terdapat pada relief cerita panji di surowono? (3) Bagaimana Nilai 

budaya yang terdapat pada relief cerita panji di candi surowono? (4) Bagaimana Nilai-nilai karakter  

yang terdapat pada relief cerita panji di surowono? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pendekatan Penelitian Historis (sejarah), 

sebab tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengidentifikasi Relief-relief yang 

mengandung cerita panji dengan obyek yaitu Candi Surawana. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Peninggalan-peninggalan/sumber benda, sumber primer, dan sumber sekunder. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (library research), studi arsip, observasi, 

dan wawancara. Dalam penelitian ini tekhnik analisis data dimulai dalam kegiatan Kritik Sumber. 

Yang pertama ialah “kritik eksternal”. kedua adalah kritik evidensi “internal” – interpretif (“internal”, 

intepretif critism of evidence) (“hermeunetics”). ketiga adalah mencek (1) keakuratan (accuracy) dari 

dokumen dokumen, kemudian (2) membandingkan mereka satu sama lain, dengan maksud untuk 

menegakkan “fakta individual” (“individual fact”) yang menjadi dasar untuk kostruksi sejarah. Tujuan 

kritik sumber adalah agar dapat di temukan keabsahan/kebenaran dari sumber. 

Kesimpulan hasil penelitian (1) Bahwa relief panji yang berada pada candi surowono adalah 

relief sri tanjung. (2) Cerita pada relief panji memiliki makna lahirnya cerita tersebut di candi 

surowono. (3) Nilai budaya yang berada pada relief panji ,dimana adanya pertunangan dan 

keagamaan. (4) Dalam relief panji terdapat nilai-nilai karakter antara laian kerja keras, toleransi, 

tanggung jawab, jujur, kesetiaan.  

 

Kata Kunci: Nilai Budaya, Relief, Cerita Panji, Candi, 
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I. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan sebuah 

negara yang memiliki sejarah panjang dari 

masa pra aksara hingga terbentuknya 

sebuah negara. hal ini dapat dibuktikan  

dari adanya bangunan bersejarah seperti 

candi. Sebagai sebuah wilayah yang besar 

bangsa  Indonesia  dikatakan  sebagai 

masyarakat yang memiliki karakter yang 

ramah tamah,toleransi yang tinggi, 

memiliki rasa kesatuan  dan  persatuan  

yang  kuat, rasa  kebersamaan  dan  jiwa 

gotong-royong  yang  tinggi dalam tatanan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Namun dewasa ini nampaknya 

terjadi penurunan moral dan karakter 

masyarakat Indonesia dewasa  ini  

diperlihatkan dengan  semakin  

meningkatnya  perilaku  masyarakat  yang  

tidak  sesuai dengan  sifat-sifat  bangsa  

indonesia yang  dahulu  dikenal  sebagai  

bangsa yang  ramah  tamah,  memiliki  

sopan  santun,  religius,  toleransi, 

mengutamakan kebersamaan dan sifat sifat 

luhur lainya. Nilai-nilai kebudayaan yang 

tertanam pada masyarakat mulai hilang 

mungkin karena adanya pengaruh dari 

adanya budaya barat yang mulai 

berkembang di negara Indonesia, ini 

terlihat dari cara berpakaian dimana cara 

berpakaian orang indonesia yang selalu 

tertutup sekarang mulai dengan berganti 

dengan busana-busana yang terbuka.  

Padahal sebagai negara yang memiliki 

sejarah panjang dan dikenal memiliki 

masyrakat yang berbudi luhur, nenek 

moyang bangsa Indonesia banyak 

mewarisakan ajaran moral lewat 

peninggalan bangunan maupun cerita tutur.  

Salah satu cerita peninggalan 

leluhur yang masih dikenal adalah cerita 

panji. Cerita panji mengambarkan sebuah 

kepahlawanan dan sebuah perjuangan 

seorang suami yang mencari istrinya, dari 

cerita panji ini lahirlah cerita-cerita rakyat 

yaitu seperti cerita ande-ande lumut, keong 

mas dan cerita asal mula Banyuwangi. 

Cerita panji banyak  tersebar di berbagai 

Negara seperti di Kamboja, Vietnam, dan 

Thailand. Menurut (Karsono H Saputra, 

2015 : 35)  

Cerita panji ialah cerita dengan 

tokoh utama Panji (Inu Kertapati), 

seorang pangeran dari Jenggala, 

dan Sekartaji atau Candrakirana, 

sekar kedaton Kadiri, dengan latar 

tempat utama Jenggala, Kediri, 

Urawan, Singasari, dan (kadang-

kadang) Gagelang 

   Menurut Komunitas Edhum 

Kediri, bahwa banyak potensi budaya luar 

biasa cerita panji sebagai suatu kearifan 

lokal, yang dapat di kembangkan dalam 

pendidikan, budaya, seni, lingkungan, juga 

wisata, dan yang lain. (Komunitas Edhum, 

2015 : 5). Cerita panji tidak hanya 

berbentuk cerita tutur namun juga di 

visualisasikan oleh para leluhur dalam 

bentuk relief pada bangunan candi, salah 

satunya adalah Candi Surowono. Dengan 
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mempelajari cerita panji yang sarat akan 

nilai budaya dan karakter diharapkan dapat 

menjadi dasar pendidikan karakter yang 

saat ini sedang di jalankan oleh 

pemerintah. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

II. METODE 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dimana menurut Kirk 

dan Miller (Moleong, 2006) 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung dari pengamatan 

pada manusia baik dalam kawasannya 

maupun dalam peristilahnya. Sedangkan 

Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa 

metode kualitatif ialah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada obyek yang alamiah, dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball, 

teknik penelitian trianggulasi (gabungan), 

analisis databersifat induktif / kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. 

Dalam penelitian ini didasari 

landasan berfikir untuk memahami makna 

yang terdapat pada relief di Candi 

Surowono yaitu menggunakan Interaksi 

simbolik merupakan suatu aktivitas yang 

merupakan ciri khas manusia, yakni 

komunikasi atau pertukaran simbol yang 

diberi makna. Cerita pada relief panji yang 

mengambarkan sebuah makna dan nilai 

budaya yang bertujuan untuk 

menyampaikan sebuah pesan yang 

terkandung dalam relief. Seperti yang 

terdapat pada relief sritanjung yang 

memiliki arti/makna tentang kesetiaan dan 

kejujuran. Sedangkan pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan historis dengan langkah-

langkah penelitian sebagai berikut : 

A. Heuristik, yakni proses mencari dan 

menemukan sumber-sumber yang 

diperlukan. Dalam hal pencarian 

sumber, penulis telah melakukan dua 

langkah. Pertama adalah sumber 

primer yang berupa bangunan fisik 

dari Surawana dan khususnya relief 

Sri Tanjung sebagai penggambaran 

cerita panji. Kedua adalah dengan 

mencari sumber sekunder yang berupa 

beberapa buku yang berkaitan dengan 

candi surawana serta cerita panji  

B. Kritik, yakni metode untuk menilai 

sumber yang dibutuhkan dalam 

penulisan sejarah. Dalam penulisan 

ini, lebih banyak menggunakan kritik 

intern daripada kritik ekstern, karena 

sumber tertulis yang dipakai hampir 
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semuanya merupakan jenis sumber 

sekunder. Penulis akan melakukan 

kritik ekstern untuk menguji relevansi 

atau keterkaitan sumber dengan tema 

penelitian. 

C. Interpretasi, yakni penafsiran terhadap 

fakta-fakta sejarah. Pada tahap ini 

penulis akan melakukan penafsiran 

terhadap faktafakta yang telah didapat 

dari sumbersumber yang telah 

didapatkan melalui heuristik dan 

kritik. Dalam tahap initidak semua 

sumber ataupun fakta sejarah dapat 

dimasukkan, namun harus di pilih 

mana yang relevan dan mana yang 

tidak relevan, agar dalam penulisan 

tidak menjadi timpang tindih atau 

melebar dari penulisan ini.  

D. Historiografi, yakni penulisan sejarah. 

Tahap ini merupakan tahap terakhir 

dalam metode sejarah. Setelah tahap 

interpretasi maka penulis akan 

melakukan penulisan secara sistematis 

dan kronologis. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Deskripsi Setting/ Tempat 

Penelitian  

Lokasi penelitian ini di 

fokuskan di candi Surawana yang 

terletak di desa Canggu kecamatan 

Badas kabupaten Kediri. Batas 

administrasi desa Canggu termasuk 

dalam wilayah Kabupaten Kediri. 

Dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut : 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan desa 

Krecek Kec. Badas  

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan 

desa Tertek Kec. Pare 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan desa 

Bringin Kec. Badas 

4) Sebelah Timur berbatasan dengan 

Desa Klampisan Kec. Kandangan 

Desa Canggu Berjarak sekitar 30 

km dari Kantor Pemerintahan Kabupaten 

Kediri. Dapat ditempuh dengan 

mempergunakan kendaraan darat dengan 

waktu tempuh sekitar 45 menit - 1 jam. 

Desa Canggu terdiri dari lima dusun 

dengan keadaan topografi daratan 

rendah.Luas Wilayah Luas wilayah 

keseluruhan 758,785 Hektar. Desa Canggu 

memiliki Demografi dan jumlah penduduk 

miskin sebagai berikut : 

1. Jumlah Penduduk : 11.814 

orang  

2. Jumlah Kepala Keluarga : 

3.472 KK   

3. Jumlah Warga Miskin : 866 orang  

4. Mata pencaharian masyarakat:      

a. Petani : 2.213 orang  

b. Pedagang: 675 orang 

c. PNS/TNI/Polri : 76 orang 

d. Peternak : 645 orang 

e. Wirausaha : 222 orang 
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f. Lain-lain : 4.561 orang 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Cerita Panji Pada Candi 

Surowono 

 Setelah dari deskripsi data 

hasil penelitian yang didasarkan 

pada literature dan observasi 

lapangan diketahui bahwa cerita 

panji terakomodir dalam relief sri 

tanjung. Ditemukan hasil bahwa 

pada di candi surowono relief yang 

mengambarkan cerita panji adalah 

relief sri tanjung karena dengan 

perkembangan zaman cerita panji 

tidak digambarkan seutuhnya 

seperti cerita aslinya bahkan sudah 

memiki berbagai versi seperti cerita 

panji semirang, cerita panji 

Kamboja dan masih banyak lagi 

versi-versi cerita panji yang 

tersebar di nusantara. 

 cerita panji yang diambil 

dalam penelitian ini adalah cerita 

panji kuda semirang karna cerita ini 

banyak dijadikan sebagai pedoman 

dalam menentukan ciri sebuah 

relief . “Relief panji yang menjadi 

pedoman adalah relief Gambyok 

yang jelas memiki gambaran cerita 

yang cukup dimana memiliki tiga 

kriteria cerita panji yang pertama 

panji selalu di damping oleh para 

kedayen ,kedua pengambaran laki-

laki yang bersama seorang 

perempuan yang cantik, yang 

ketiga seseorang laki-laki yang 

memakai tekes”. (Munandar, 2014: 

9) 

 Jika berpegangan pada tolok 

ukur bahwa tokoh Panji selalu 

digambarkan bertopi tekes, maka 

akan banyak tokoh Panji yang 

dijumpai dalam relief-relief candi 

Jawa Timur. Karena tokoh 

Sidapaksa suami Sri Tanjung yang 

dipahatkan di Candi Surawana, dan 

Jabung akan dianggap sebagai 

tokoh Panji. 

Dari keterangan ciri-ciri 

tersebut relief sri tanjung memiliki 

ciri- ciri namun tidak semua ada 

hanya terlihat dua ciri-ciri yaitu 

pengambaran laki-laki bertekes dan 

seorang laki-laki dan perempuan 

yang sedang berduaan dimana 

cerita hampir sama yaitu tentang 

asmara antara seorang laki-laki 

yaitu Sidapaksa yang memakai 

penutup kepala tekes dimana 

penutup kepala tersebut juga 

dipakai oleh Inu Kertapati yang 

merupakan tokoh utama dalam 

cerita panji.selanjutnya jalan cerita 

ini terlihat dari perjuangan antara 
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laki-laki yaitu Sidapaksa untuk 

memperoleh istrinya kembali ini di 

gambarkan dalam adegan sidapaksa 

rela melakukan apa saja yang 

diminta istrinya agar dia bias 

bersatu kembali dan cerita tersebut 

mirip dengan cerita dimana Inu 

Kertapati harus melakukan syarat 

agar dapat meminang ratu Durgana/ 

Galuh Candra Kirana . 

Dikisahkan pada suatu masa, 

adalah Pangeran Sidapaksa salah 

seorang keturunan Pandawa yang 

mengabdi pada Prabu Sulakarma di 

Negeri Sindurejo. Pada suatu ketika 

Sidapaksa diutus Sang Prabu untuk 

mencari obat ke tempat seorang 

begawan yang bernama Tambapetra 

di Desa Prangalas.Obat pesanan 

Sang Prabu memang tidak 

diperoleh malah Sidapaksa jatuh 

cinta pada putri Sang Begawan 

yang bernama Sri Tanjung. 

Sidapaksa berhasil mempersunting 

Sri Tanjung yang memang cantik 

rupawan. Kecantikan Sri Tanjung 

terdengar pula oleh Sang Prabu dan 

berminat untuk berbuat yang tidak 

terpuji.  

Dicarinya akal untuk 

memperdaya Sidapaksa dengan 

diutus ke kahyangan dengan 

maksud supaya dibunuh para dewa 

sesuai dengan bunyi surat yang 

dibawakannya. Memang di 

kahyangan Sidapaksa sempat 

dianiaya oleh para dewa dan hampir 

saja dibunuhnya. Pada saat-saat 

kritis Sidapaksa menyebut-nyebut 

nama Pandawa, akibatnya ia tidak 

jadi dibunuh karena sebenarnya ia 

adalah keluarga sendiri. Sidapaksa 

kembali dari kahyangan dengan 

selamat. 

Sementara Sidapaksa 

berangkat ke khayangan, Prabu 

Sulakrama berusaha menggoda Sri 

Tanjung akan tetapi tidak berhasil. 

Merasa malu kemudian Sang Prabu 

menempuh jalan lain dengan 

memfitnah Sidapaksa. 

Dikatakannya bahwa selama ia 

pergi ke kahyangan istrinya telah 

berbuat serong. Fitnah tersebut 

berhasil membuat Sidapaksa kalap 

dan sebagai puncak kemarahannya 

istrinya kemudian dibunuh. 

Diceritakan dalam perjalanan 

ke alam roh Sri Tanjung naik ikan 

(dalam versi lain diceritakan naik 

buaya putih) menyeberangi sebuah 

sungai yang maha luas. Di sana ia 

bertemu dengan Betari Durga, 

karena belum waktunya meninggal 

maka oleh sang betari ia 

dihidupkan kembali. Sri Tanjung 
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kemudian kembali ke Desa 

Prangalas.Tersebutlah Sidapaksa 

yang mengetahui bahwa sebenarnya 

istrinya tidak bersalah sebagaimana 

diucapkan sesaat sebelum 

merenggang nyawa, menjadi sakit 

saraf dan hampir-hampir saja bunuh 

diri. Kemudian datanglah Betari 

Durga yang menyuruh Sidapaksa 

ke Desa Prangalas untuk menemui 

Sri Tanjung. Terjadi kesepakatan, 

Sri Tanjung bersedia kembali asal 

Sidapaksa dapat membalas 

deritanya dengan membinasakan 

Prabu Sulakrama. 

Dapat disimpulkan bahwa 

relief sri tanjung dapat disebut 

relief panji karena memiliki ciri-ciri 

dengan laki-laki memakai tekes dan 

terdapat sosok wanita dengan laki-

laki atau berpasangan .dari segi 

cerita ada kemiripan bahwa cerita 

panji dengan sri tanjung memiliki 

cerita tentang percintaan dan 

pengorbanan. 

 

2. Makna Relief Cerita Panji Di 

Surowono  

Kisah panji tentunya 

memiliki alasan yang akan 

dibicarakan lebih lanjut dalam 

telaah ini. Jika candi dipandang 

sebagai bangunan suci, maka relief 

kisah panji yang menghiasinya 

tentunya mempunyai konsep 

kesucian pula. apabila bukan alasan 

cerita suci, tentunya ada argumen 

lainnya sehingga para silpin 

pemahat relief menghias bangunan 

suci (candi) dengan kisah panji. 

Alex Sobur, mengungkapkan  

bahwa: (1) Manusia bertindak 

terhadap sesuatu berdasarkan 

makna-makna yang ada pada 

sesuatu itu bagi mereka; (2) Makna 

itu diperoleh dari hasil interaksi 

sosial yang dilakukan dengan orang 

lain; (3) Makna-makna tersebut 

disempurnakan di saat proses 

interaksi sosial sedang berlangsung. 

Dalam sebuah banguna 

terutama candi yang memiliki 

pesan moral pada masa itu jelas 

terdapat tujuan pembentukanya, 

seperti di candi surowono yang 

memiliki tujuan pembuatan yaitu 

pemakaman Bhre Prameswara. Jadi 

candi surowono dapat di katakan 

tempat suci jika di lihat dari segi 

bangunan dan tujuan pembuatan 

bangunan, sedangkan relief atau 

hiasan pada dinding candi 

surowono ada beberapa kisah yang 

di pahatkan yaitu cerita bubukhsa 

gagag aking, cerita arjuna wiwaha, 

dan cerita sri tanjung ,serta relief 
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binatang . dalam pemahatan relief 

ada bertujuan menyampaikan 

pesan-pesan yang terdapat pada 

sekitar candi tersebut . 

Pada dasarnya semua yang 

terdapat pada candi memiliki 

makna tidak hanya di buat namun 

terdapat tujuan dari pembuatan 

setiap gambar maupun tata letak. 

Tidak  hanya dari segi bangunan 

dan dari segi relief melainkan cerita 

juga perlu di perhatikan. 

Cerita Sri Tanjung 

mengisahkan tentang kisah asmara 

antara Sri Tanjung dan Sidapaksa 

yang berintikan peruwatan dan 

pembebasan oleh Bethari Durga 

dari penderitaan dan kematian agar 

menjadi wanita yang suci kembali. 

Di dalam kesusasteraan Hindu inti 

cerita yang seperti ini tidak di 

temukan (Riboet D. 1976:29, 

Baskoro 1995:6) 

 Dapat disimpulkan bahwa 

pada pada awal munculnya cerita 

panji/cerita sri tanjung  di Candi 

Surowono memiliki makna bahwa 

dalam kisah tersebut dimulai pada 

masa zaman kejayaan majapahit  

terlihat dengan sejarah awal 

dibangunya candi surowono yaitu 

pada tahun 1400 M. Pada masa raja 

KusumawardaniWikramawardhana. 

Jadi berdasarkan histori 

kerajaan majapahit dan berdirinya 

candi di simpulkan bahwa cerita 

panji sudah ada sebelum candi 

surawana terbentuk namun dalam 

relief di candi hanya di gambarkan 

sekilas /pokok- pokok cerita 

.Dalam cerita panji di candi 

surowono memiliki makna 

percintaan antara  Raden Wijaya, 

Jayanagara, dan Hayam Wuruk 

sebagai tokoh panji sedangkan 

Dewi Angreni/Martalangu ialah 

Putri Sunda, SekarTaji adalah Indu 

Dewi atau Paduka Sori. 

 

3. Nilai Budaya Pada Relief Cerita 

Panji di Candi Surowono 

Clyde Kluckhohn dalam 

Pelly (1994:22) mendefinisikan 

nilai budaya sebagai konsepsi 

umum yang terorganisasi, yang 

mempengaruhi perilaku yang 

berhubungan dengan alam, 

kedudukan manusia dalam 

alam,hubungan orang dengan orang 

dan tentang hal – hal yang diingini 

dan tidak diingini yang mungkin 

bertalian dengan hubungan orang 

dengan lingkungan dan sesama 

manusia. 

Kisah panji adalah 

kepahlawanan nusantara.dimana 
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nilai-nilai luhur dalam kisah panji 

itu ternyata diakui oleh masyarakat 

di luar tanah kelahiran, nilai-nilai 

itu bahkan abadi di beberapa tempat 

hingga sekarang. Dalam kisah panji 

menjelaskan perihal tradisi 

perjodohan yang dikenal luas di 

asia tenggara dngan cara (a) 

dijodohkan (dipertunangkan), (b) 

memilih sendiri, (c) pasangan 

merupakan hadiah sayembara. 

(Munandar, 2014 : 16)  

Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa cerita panji di 

candi surowono mengambarkan 

sebuah tokoh yang memiliki 

kelebihan dan kelebihan tersebut 

tidak hanya di dapat pada saat ia 

dewasa namun sudah ada sejak 

kecil, dalam relief cerita panji juga 

di gambarkan sebuah perjuangan 

kesetiaan, di gambarkan pada cerita 

sri tanjung yang di goda oleh raja 

sulakrama ,namun ia tetap 

mempertahankan kepercayaan 

suami terhadapnya. Dalam cerita 

panji kuda semirang poerbacaraka 

menjelaskan adanya kesetiaan 

raden inu kertapati yang setia 

menunggu kedatangan galuh candra 

kirana kekasihnya yang hilang .dan 

dengan tekad dan keyakinan 

pangeran inu mencari galuh candra 

kirana ,yang akhirnya mereka di 

ketemukan .dengan jalan bertapa   

 

4. Nilai-nilai Karakter yang 

Terdapat Pada Relief Cerita 

Panji di Surowono 

Menurut Setyawati (1993) 

adapun dikatakan bahwa jatidiri 

atau kepribadian bangsa ditandai 

oleh nilai-nilai budaya dan corak 

ekspresi budaya yang khas pada 

bangsa yang bersangkutan. Dalam 

kisah panji di candi Surowono 

terdapat nilai-nilai karakter seperti 

kerja keras, kesetiaan, tanggung 

jawab, religius, jujur, toleransi, 

disiplin, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, Pembentukan 

karakter yang bertujuan menjadikan 

manusia yang berkarakter dan 

bermoral dalam kehidupan 

bermasyarakat karena sekarang 

karakter bangsa asli Indonesia mulai 

hilang dan tidak di kenal oleh para 

penerus bangsa. Hal seperti ini yang 

amat disayangkan dimana seseorang 

mulai kehilangan jati diri mereka.  

Pertama kerja keras dimana 

raden Inu Kertapati dan Sidapaksa 

yang ingin mencapai sesuatu yaitu 

memperoleh istri (kekasih), 

sidapaksa yang rela membunuh 
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sang raja Sulakrama untuk 

memenuhi syarat dari istrinya, 

sedangkan dalam cerita panji 

terlihat ketika Inu Kertapati atau 

panji yang berupaya memenuhi 

syarat dari kekasihnya Galuh 

Candra Kirana untuk dapat 

meminangnya dari kedua cerita 

tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa untuk mencapai sesuatu kita 

harus bekerja keras dan ulet. 

  Kedua, kesetiaan 

pengambaran sosok setia terdapat 

dalam cerita tanjung yaitu ketika sri 

tanjung mempertahankan harkat dan 

martabatnya demi suaminya yaitu 

sidapaksa ketika di goda oleh raja 

sulakrama, hal tersebut terlihat pada 

cerita panji dimana ketika galuh 

candra kirana dibawa oleh batara 

kala untuk menjalani pertapaan 

panji dengan setia mempertahankan 

kasih sayangnya dengan cara tetap 

menutup hatinya untuk wanita lain 

dalam cerita tersebut terlihat 

bagaimana sulit untuk menjaga 

kesetiaan orang yang kita cintai 

dalm keadaan apapun. 

   Ketiga, tanggung jawab 

dalam pengambaran kisah panji 

yaitu tergambarnya adegan 

sidapaksa melaksanakan tugas dari 

raja sulakrama untuk pergi 

kekhayangan menyampaikan surat 

kepada para dewa .sedangkan dalam 

cerita panji kuda semirang terlihat 

dimana panji bertanggung jawab 

atas hilangnya galuh candra kirana 

sebagai kekasihnya karena 

hilangnya galuh akibat kemarahan 

batara guru yang menyuruh batara 

kala menculik galuh yang di 

sebabkan karena kelalaian panji 

beserta keluarga untuk menyembah 

dewa yang sesuai dengan janji 

mereka. Dari kedua kisah tersebut 

dapat di simpulkan bahwa segala 

perbuataan yang kita lakukan dan 

tugas yang kita terima harus di 

laksanakn dengan penuh tanggung 

jawab dan rasa sungguh-sungguh 

,dalam sebuah tugas terdapat 

amanah yang harus terlaksana 

Keempat jujur, 

pengambaranya terlihat pada cerita 

dimana seorang istri yang benar-

benar menjaga amanat suami namun 

dengan fitnah yang di berikan oleh 

raja Sulakrama yang membuat 

suami tidak percaya lg sama sang 

istri kejujuran memang hal dasar 

yang harus dimiliki semua orang 

karena kejujuran mengambarkan 

kepribadian seseorang ,dimana 

orang yang jujur pasti dapat di 

percaya dan sebaliknya ,melatih 
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kejujuran harus di tanamkan pada 

anak didik sejak dini agar mereka 

dapat terbiasa bertingkah laku jujur 

ketika di sekolah maupun di 

lingkungan sekitar. 

Kelima religius, nilai ini 

tergambarkan ketika seorang laki-

laki dan perempuan menikah, dan 

nilai religius juga tergambar ketika 

seseorang menyembah sang 

pencipta ini terlihat dalam relief 

panji ketika adanya pengambaran 

seseorang bertapa untuk memuja 

para dewa, dan mengharap 

ridhonya. Nilai ini yang sekarang 

ditanamkan di anak didik karena 

nilai ini merupakan dasar atau 

landasan utama sesorang, tanpa 

sebuah keprcayaan sesorang ibarat 

hidup tanpa tujuan. Dalam 

pendidikan di Indonesia mulai di 

landasi nilai religius dan nilai cinta 

tanah air.     

Nilai karakter bangsa jujur 

tercermin dalam tindakan Sri 

Tanjung yang setia terhadap suami 

dan mengatakan yang sebenarnya 

kepada suaminya bahwa dia masih 

suci. Walaupun pada akhirnya 

suaminya tidak mempercayainya 

dan akhirnya membunuhnya. Nilai 

karakter bangsa tanggung jawab 

terdapat dalam tindakan patih 

sidapaksa yang menjalankan 

perintah raja sesuai kewajibanya 

sebagai patih untuk ke kayangan 

menemui dewa Indra. Padahal itu 

merupakan siasat raja untuk 

membunuhnya. 

Dalam setiap cerita yang 

terdapat pada kisah jelas memiliki 

nilai-nilai yang di perlihatakan agar 

generasi berikutnya dapat 

memperlajari nilai-nilai yang 

terkandung, dan dapat di simpulkan 

bahwa orang-orang terdahulu dapat 

menjadikan sebuah fenomena social 

maupun politik ke dalam sebuah 

karya baik itu karya sastra maupun 

karya tulis.pengambaran-

pengambaran cerita yang ada di 

relief sri tanjung merupakan salah 

satu bentuk penyampaian pesan-

pesan dan nilai-nilai yang terdapat 

pada masyarakat. 
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