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Pengertian

� Postrukturalisme/ pascastrukturalisme

� Berasal dari post + strukturalisme

� Pasca + strukturalisme

� Post, paca:

� => setelah, kelanjutan, melampaui



� Postrkturalisme / pascastrukturalisme

� => aliran pemikiran,

� Cara pandang.

Gerakan estetika� Gerakan estetika

� Yang lahir setelah, melanjutkan (tapi tidak dalam arti 
meneruskan nilai dan strtuktur) sekaligus melampaui 
strukturalisme.

� Apa itu STRUKTURALISME?



STRUKTURALISME
� Merupakan sebua paham, sebuah keyakinan bahwa 

segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini mempunyai 
struktur, bekerja secara struktural (Hawkes, 1977).

� Cara berpikir tentang dunia yang mengikatkan diri 
pada persepsi dan deskripsi mengenai struktur.

� Struktur?



Struktur:
� Tatanan entitas-entitas yang secara mendasar 

mewujudkan tiga gagasan, yaitu:

� (1) keseluruhan

� (2) transformasi,� (2) transformasi,

� (3) regulasi diri



� Strukturalisme memandang sebuah struktur 
(bangunan, fenomena)  sebagai hubungan mutual 
dari konstituen, bagian-bagian atau unsur-unsur 
pembentuk keseluruhan, sebagai penyusun sifat khas, pembentuk keseluruhan, sebagai penyusun sifat khas, 
atau karakter dan koeksistensi dalam keseluruhan 
bagian-bagian yang berbeda. 



Tokoh-tokoh strukturalisme
� Ferdinan de Sausure (Linguistik)

� Levi Straus (budaya)



Teori postrukturalisme/pascastrukturalisme

� Dianggap muncul setelah teori-teori strukturalis.

� Ciri Khas teori postryturalisme:

(1) kritik terhadap subjek manusia� (1) kritik terhadap subjek manusia

� (2) kritik terhadap historisme

� (3) kritik terhadap makna

� (4) kritik terhadap filsafat



Perbedaan Strukturalisme dengan 

pascastrukturalisme
� Pertama

� Strukturalisme melihat kebanaran sbg berada di balik atau 
dalam suatu teks

� Postrukturalisme  menekankan interkasi pembaca dengan 
teks sebagai suatu produktivitas
Postrukturalisme  menekankan interkasi pembaca dengan 
teks sebagai suatu produktivitas

� Kedua

� Strukturalisme menjelaskan adanya hubungan antara 
penanta dan petanda yang cenderung stabil

� Pascastrukturalisme sangat kritis thd kesatuan yang stabil 
antara penanda dengan petanda. Petanda dapat mjd 
penanda, dst.



� Ketiga

� Kritik terhadap subjek yang terpadu, pengarang 
sebagai kesadaran asli. Kesadaran menurut 
pstrukturalisme distrukturkan melalui bahasapstrukturalisme distrukturkan melalui bahasa



Teori Psikoanalisis Lacan
� Psikoanalisis Lacan berbeda dengan psikoanalisis 

Sigmund Freud. Bahkan mengkritisinya.

� Jacques Marie-Émile Lacan atau Jacques Lacan saja � Jacques Marie-Émile Lacan atau Jacques Lacan saja 
(baca: zhak lakang) (lahir 13 April 1901 – meninggal 9 
September 1981 pada umur 80 tahun) 
adalah psikoanalis Prancis terkenal yang sezaman 
dengan Roland Barthes, Michel Foucault, dan Derrida.



� Ia mengembangkan psikoanalisa Sigmund 
Freud berbasis semiologi. 

� Fokus utama studinya adalah ketidaksadaran, yang 
sebelumnya diperkenalkan Freud.sebelumnya diperkenalkan Freud.

� Lacan menggali kembali ketidaksadaran ini dengan 
bantuan model linguistik Saussure dan memusatkan 
kajiannya pada percakapan antara analis 
(psikiater/psikolog) dan analisan (pasien). 

� Percakapan itu, menurutnya, merupakan seuntai 
rantai penanda-penanda. 



� Penanda-penanda itu adalah mimpi, gejala neurosis, 
salah tindak, dan lainnya.


