
Tentu kita semua tahu bahwa cakupan ilmu sosial sangat luas. Mengapa
cakupan ilmu sosial sangatlah luas ? semua ini terjadi karena banyak sekali
persoalan yang timbul dalam aktivitas manusia baik secara individu, golongan,
maupun dalam kaitannya individu dengan masyarakat yang ada. Karena begitu
banyaknya persolan yang terjadi, sangat tidak mungkin bisa memahami sebuah
fenomena sosial tampa mengaitkan hubungan antara fenomena yang satu
dengan fenomena-fenomena yang lain. Hal Inilah yang merupakan salah satu
sebab menjadikan yang menjadikan sebuah alasan kenapa dalam ilmu sosial kita
harus meniru sebuah ilmu-ilmu di luar ilmu sosial.

Dalam setiap persoalan menunjukan adanya sebuah struktur. Adanya
struktur ini dapat memungkinkan juga adanya sebuah persamaan-persamaan.
Pemahaman yang paling dasar dari teori strukturalisme adalah mengacu pada
model penelitian yang bersifat linguistik. hal ini dilakukan dengan alasan bahwa
dalam strukturalisme dipahami bahwa setiap benda yang berbentuk pasti
memiliki struktur. Sebuah konsep Strukturalisme Levi-Strauss struktur
merupakan sebuah cara-cara yang dibuat oleh ahli antropologi untuk
mengetahui, memahami atau menjelaskan gejala kebudayaan yang diteliti dan
yang tidak ada kaitannya dengan fenomena empiris kebudayaan itu sendiri.

Memang konsep strukturalisme mengacu pada konsep linguistik, namun
fokus strukturalisme Levi-Strauss sebenarnya bukan pada makna sebuah kata,
tetapi lebih menekankan pada sebuah bentuk dari kata tersebut. Bentuk-bentuk
katayang ada ini menurut Levi-Strauss berkaitan erat dengan bentuk atau
susunan sosial masyarakat.

Konsep antropologi dalam teori konsep Strukturalisme Levi-Strauss selain
berlatarbelakang daripada linguistic juga berlatarbelakang dari konsep oposisi
biner. Konsep ini dianggap hal yang sama dengan organisasi pemikiran manusia
dan juga kebudayaannya. Contohnya adalah sebuah kata-kata hitam dan putih.
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Kita semua tahu bahwa Hitam sering dan dilingkungan kita dikaitkan dengan
kejahatan dan keburukan, sedangkan kata putih sangat dihubungkan dengan
kesucian dan ketulusan atau yang lainnya.

Dari contoh diatas sedikit ada sebuah kesimpulan bahwa semua konsep
mengenai struktur bahasa yang tersebut di atas ternyata dikaitkan dengan
persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan sebuah kehidupan sosial.
Untuk membuktikan semua itu tentang adanya keterkaitan atau beberapa
kesamaan antara sebuah bahasa dan sebuah budaya maka seorang ilmuan
antropologi yang bernama Levi-Strauss mengembangkan sebuah teori yang
disebut sebuah analisi mitos.

Harus kita ketahui bahwa lahirnya konsep Strukturalisme Levi-Strauss
merupakan akibat dari ketidakpuasan Levi-Strauss terhadap fenomenologi dan
eksistensialisme). Kenapa Levi-Strauss merasa tidak puas dengan fenomenologi
dab eksistensialisme? Semua itu terjadi karena menurut Levi-Strauss
menganggap bahwa para ahli antropologi pada saat itu tidak pernah
mempertimbangkan peranan bahasa dalam kebudayaan manusia, padahal
bahawa sesungguhnya sangat dekat dengan kebudayaan manusia itu sendiri.

Bagi ilmuan atau ahli antropologi yang satu ini yakni Levi-Strauss bahwa
untuk mengkaji antropologi harus meniru apa yang dilakukan oleh para ahli
linguistik. Levi-Strauss mengatakan bahwa apa yang ada di dalam kebudayaan
manusia atau perilaku yang dilakukan oleh manusia tidaklah akan pernah lepas
dari apa yang ada dalam bahasa yang digunakan dalam kehidupan mereka. Oleh
karena itu akan terdapat sebuah kesamaan konsep antara bahasa dan budaya
manusia. Lebih Singkatnya Levi-Strauss mempunyai keyakinan bahwa untuk
mempelajari kebudayaan atau perilaku manusia dalam suatu masyarakat dapat
dilakukan melalui mempelajadi bahasa yang mereka gunakan.

Seorang ilmuan juga menyebutkan bahwa ada beberapa pemahaman
mengenai keterkaitan antara bahasa yang digunakan oleh manusia dan budaya
yang ada dalam masyarakat menurut Levi-Strauss. Yang Pertama adalah bahwa
bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat merupakan sebuah refleksi dari
keseluruhan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Yang Kedua,
menyadari bahwa bahasa merupakan salah satu unsur dari kebudayaan. Karena
bahasa merupakan unsur dari kebudayaan maka bahasa adalah bagian dari
kebudayaan itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat juga pendapat para pakar
kebudayaan yang selalu menyertakan bahasa sebagai unsur budaya yang
sangat penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu jika kita membahas
mengenai kebudayaan kita tidak pernah bisa lepas dari pembahasan bahasa
yang Ketiga, menyatakan bahwa bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan.
Dengan kata lain melalui sebuah bahasa manusia menjadi makhluk sosial yang
berbudaya.

Dari sebuah prinsip bahwa pemahaman kita akan adanya sebuah struktur
dalam setiap benda atau aktivitas manusia memudahkan identivikasi sebuah
benda atau aktivitas manusia tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam
strukturalisme adalah adanya perubahan pada struktur tersebut. Perubahan yang



terjadi dalam sebuah sruktur ini disebut dengan transformasi. Transformasi harus
dibedakan dari kata perubahan yang berarti change. Karena dalam proses
transformasi tidak sepenuhnya berubah. Hanya bagian-bagian tertentu saja dari
suatu struktur yang mengalami perubahan sedangkan elemen-elemen yang lama
masih ada. Jadi sudah jelas sekali perubahan yang diartikan change dan
perubahan yang diartikan sebgai transformasi. Dipakai kata transformasi dalam
perubahan yang terjadi pada strukturalisme adalah dikarenakan perubahan itu
tidaklah semua berubah dan berganti, namun perubahan itu seperti yang
dijelaskan diatas bahwa tidak semua struktur berubah, hanya bagian tertentu
saja yang berubah dan sebagaian elemen yang lama masih ada.

Dari pemahaman kita mengenai penjelasan yang telah tertulis di atas, kita
memahami bahwa strukturalisme merupakan aliran baru bagi studi antropologi
yang sudah jelas dengan sebutan konsep teori Strukturalisme yang bertolak atau
berlatar belakang dari studi linguistik (ilmu bahasa). Dalam sebuah teori pasti
terdapat asumsi dasar yang mendasari teori tersebut, begitu juga teori
strukturalisme memiliki asumsi dasar yang tersebut sebagai berikut;

1. Konsep strukturalisme berangapan bahwa upacara-upacara, sistem-
sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, pakaian dan
sebagianya, secara formal semuanya dapat dikatakan sebagai
bahasa-bahasa

2. Penganut konsep strukturalisme beranggapan bahwa dalam diri setiap
manusia terdapat kemampuan dasar yang diwariskan secara genetis
oleh keluarganya sehingga kemampuan ini ada pada semua manusia
yang normal. Yaitu menyususun suatu struktur, atau menempelkan
suatu struktur tertentu pada gejala-gejala yang dihadapi oleh dirinya.

3. Para penganut konsep strukturalisme berpendapat bahwa relasi-relasi
suatu fenomena budaya dengan fenomena-fenomena yang lain pada
titik waktu tertentu inilah yang menentukan makna fenomena tersebut.

4. Relasi-relasi yang ada pada struktur dalam dapat disederhanakan lagi
menjadi oposisi berpasangan. Sebagai serangkaian tanda-tanda dan
simbol-simbol, fenomena budaya pada dasarnya juga dapat ditangapi
dengan cara seperti di atas.

Keempat asumsi dasar yang ada diatas itu merupakan ciri utama dalam
pendekatan strukturalisme. Dengan demikian dapat kita pahami juga bahwa
strukturalisme Levi-Strauss menekankan pada aspek bahasa. Struktur bahasa
mencerminkan struktur sosial masyarakat. Disamping itu juga Kebudayaan
diyakini memiliki struktur sebagaimana yang terdapat dalam bahasa yang
digunakan dalam suatu masyarakat.

Dari pandangan sturkturalisme yang disampaikan oleh Levi-Strauss
sangatlah mempunyaaipengaruh besar dalam perkembangan ilmu antropologi
yang berkembang didunia saat ini. Namun dari semua kelebihan dan keunggulan
yang telah disampaikan diatas teori ini juga memiliki beberapa kelemahan.
Beberapa kelemhan akan mencoba kami sampaikan pada uaraian dibawah ini.



Seperti yang kita ketahui bahwa tidak adalah yang sempurna didunia ini,
sehingga jangankan sebuah teori apapaun yang kita pandang baik dan banyak
kelebihan ketika kita dalami lagi tentu hal itu tetaplah memiliki kelemahan yang
ada didalamnya. Begitu juga teori strukturalisme yang dicetuskan oleh Levis-
Strauss seberapapun sempurnanya suatu teori, pasti akan terdapat celah-celah
kekurangan dan kelemahanya. Strukturalisme ini mendapat kritik terutama dari
para ahli antroplogi itu sendiri. Kritik yang berkenaan dengan teori Strukturalisme
Levi-Strauss dapat dilihat pada persoalan perangkat dan metode analisis, dan
kesimpulan dari hasil analisis teori tersebut. Beberapa kritik terhadap teori
strukturalisme adalah sebagai berikut:

a. Perangkat dan Metode Analisis
Beberapa ahli antropologi menyebutkan bahwa kritik terhadap
perangkat dan metode analisis dapat dibedakan menjadi tiga hal pokok
yakni; a). Cara menggunakan konsep-konsep analisis. b). Konsistensi
prosedur analisis dan c). Reduksi dalam proses analisis.

Kritik mengenai cara penggunaan konsep-konsep analisis ini. menurutnya
bahwa seorang yang mencetuskan strukturalisme Levi-Strauss tidak selalu
menggunakan konsep analisisnya dengan tepat. Karena ketidaktepatan itu, Levi-
Strauss dianggap sering membuat kesimpulan-kesimpulan yang dianggap terlalu
jauh dari teori yang dia sampaikan sendiri. Para pengkritik juga menyebutkan
bahwa Levi-Strauss sering memaksakan datanya agar sesuai dengan apa yang
ada dalam pikirannya.

Yang kedua bahwa ahli antropologi yang bernama Levi-Strauss sering
tidak konsisten dengan analisis yang dikembangkan sendiri. Levi-Strauss pernah
mengatakan bahwa untuk memahami sebuah mitos lebih penting memahami
struktur daripada isi cerita. Namun dalam prakteknya ia tidak melakukan analisis
seperti yang digambarkan.

b. Hasil Analisis yang juga menjadi kritik terhadap teori strukturalisme
Bukan hanya sekedar metode saja yang nampaknya dipersoalkan dalam

teori Strukturalisme Levi-Strauss. Hasil analisisnya pun masih banyak mendapat
kritikan dari berbagai kalangan terutama para ahli antropologi. Beberapa ahli
antropologi menyatakan bahwa hasil analisis kritik dapat dibedakan dalam
beberapa hal terhdap levis-strauss seorang yang mencetuskan teori
strukturalisme, anaslisi kritik tersebut adalah sebgai berikut; a). Kemampuan
analisis struktural menuntaskan tafsir yang diberikan, b). Kebenaran struktur
mitos yang dikemukakan.

Pengertian mitos yang cenderung dianggap negatif oleh Levi-Strauss
ditolak oleh Douglas yakni seorang ahli antropologi. Douglas beranggapan
bahwa masih ada aspek-aspek positif mengenai makna mitos. Tema-tema mitos
yang terdapat dalam suatu masyarakat masih banyak yang mengungkap realitas
sosial yang positif. selain itu Douglas menyatakan bahwa makna mengenai mitos
yang dikemukakan oleh Levi-Strauss dianggap biasa-biasa saja dengan istilah
lain tidak begitu penting.



Metode analisis yang dilakukan oleh Levi-Strauss dalam analisis mitos
menggunakan model analisis puisi dianggap tidaklah tepat. Hal yang demikian ini
terjadi karena Levi-Strauss terlalu banyak mencontoh model yang diterapkan
dalam ilmu bahasa (linguistik) yang menurut Douglas tidak cocok jika diterapkan
dalam analisis mitos.

Namun kita harus bisa memberikan beberapa tanggapan betapapun
banyaknya kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam Strukturalisme Levi-
Strauss, tentunya banyak hal yang dapat menjadi kelebihan dari teori ini. Banyak
manfaat yang kita dapatkan dari teori Strukturalisme Levi-Strauss ini. Douglas
yang sebelumnya banyak melakukan kritik, ternyata masih mengakui beberapa
kemanfaatan dari Strukturalisme Levi-Strauss ini. Ia menyatakan bahwa teori ini
telah mampu mengungkapkan acuan-acuan tertentu, makna-makna yang sangat
dalam, yang tidak terduga dan menarik, dari serangkaian mitos-mitos tertentu.
Seorang ahli antropologi lain menyebutkan bahwa berkat jasa yang dilakukan
oleh Levi-Strauss kita mengetahui keterkaitan antara mitos yang satu dengan
yang lain. Ada susunan, struktur dan koherensi logis dalam mitos. Dan inilah
yang menunjukan pada kita akan keterkaitan mitos dan budaya masyarakat yang
terdapat dalam mitos tersebut.

Secara umum dapat kita simpulkan bahwa meskipun para ahli antropologi
melakukan kritik terhadap teori Strukturalisme Levi-Strauss mereka masih
mengakui beberapa keunggulan atau manfaat dari jerih payah Levi-Strauss.
Bahkan apa yang digagas oleh Levi-Strauss melalui metode struktural ini dapat
dikatakan banyak benarnya. Masuk akal, menarik dan mampu memberikan
wawasan atau wacana tentang mitos yang sangat penting itu.


