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Pendahuluan

Negara kita ini terdiri lebih dari 600 sular , mempakan negaru yang bermulti

etnik, multi keragaman budaya. Kondisi ini menimbulkan pula multi ragam kesenian

etnik. Komunikasi seni antar suku pemilik kebudayaan sangat perlu dipahami agar

teqadi saling pemahaman dan toleransi bersikap dalam memandang seni milik budaya

suku-suku yang lain, bahkan pemahaman seni lintas suku negara lain.

Kajian tentang seni khususnya penelitian untuk mempelajari musik efiris perlu

teori atau metodologi tersendiri, karena musik etnis memiliki kekhasan , sementara

Indonesia masih kurang elnomusikolog untuk menekuni dan mengkaji fenomena etnis di

Indonesia (KR,26 September 93, Pradoko,l997:l). Sementara kekayaan seni khususnya

musik etnik sangat banlak jenisnya, sebanyak 400 albumpun bahkan belum cukup untuk

rnembuat rekaman berbagai kekayaan jenis musik Indonesia (Tejo, 97: 24)

Strukturalisme Levi-Strauss merupakan salah satu paradigna dalam antropologi

yang memudahkan kita .rnnrk menangkap berbagai fenomena budaya yang terjadi yang

diekspresikan oleh berbagai suku pemilik kebudayaan masing-masing termasuk seni di

dalarnnya.

Teori Stnrkttralisme Levi-Strauss dapat membantu menangkap fenomena seni

yang diekspresikan nrayarakat, suku pemilik kebudayaan itu. Dalam menganalisa seni

pertuhjukan tidak cukup kita hanya melaporkan kronologi pementasan itu, tapi yang lebih

penting dari inr adalah kita dapat mengungkapkan makna cultural pertunjukan itu.

Makna yang diungkap dapat meliputi makna yang terlihat di permukaan maupun lebih

dari itu juga makna yang sebenarnya ada di balik pertunjukan/seni tersebut.

Dalam tulisan ini akan mengungkapkan penggunaan paradigma strukturalisme

Levi-Strauus urtuk mengkaji bidang seni perhrnjukan. Penerapan paradigma ini akan

lebih dicontohkan pada bidang musik, namun demikian dengan menganalogkan model



pemikirarurya maka dapat prrla dengan mudah diterapkan pada seni yang lain: drama, tari

maupun seni rupa.

Stnrkturalismen/a Levi ini lebih menggunakan analisa dan logika-logika dalam

bahasa, pemikirannya Calam mengaralisa budaya dipengaruhi oleh linguistik. Sinergi

antara bahasa dan budaya khususnya seni dapat membantu cara pandang dalam

penelitian seni.

Pembahasan.

Tokoh Levi-Strauss

Claude Levi-Strauss adalah ahli seorang anfropologi berkebangsaan Perancis.

Semula Levi-strauss lebilr mendalami bidang filsafat dan hukum bahkan menyelesaikan

studi di bidang hukum. Minatnya pada bidang antopologi bermula tatkala ia menjadi

pengajar sosiologi di Universitas Sao Paulo, Brasil. Selanjutnya kegiatan Levi lebih

banyak pada penelitian-penelitian tentang masyarakat dan berbagai etnis dalam bidang

antropologi. Pertemuannya dengan ahli bahasa Roman Jakobson menjadikan teori

stnrkturalnya semakin matang selanjutnya menulis desertasi dokornya berjudul:" Les

Sructure's elementaires de la parente" (The Elementary Structures of Kinship), pada

tahun 1943.

Strukturalisme Levi dan llahasa

Levi-Strauss ntemandang bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan dalam arti

diakronis, artinya bahasa mendahului kebudayaan karena melalui bahasalah manusia

rnengetahui budaya masyarakatnya. Selain itu berpandangan pula bahwa bahasa

mentpakan kondisi bagi kebudayaan, karena material yang digunakan untuk membangun

bahasa pada dasamya adalah material yang sama jenisnya dengan material yang

membentuk kebuc'layaan itu sendiri. (Ahimsa-putra, 2001 : 25)

Penelitian kebudayaan dapat didekati dengan menelaah bahasa, melalui bahas kita

dapat mengenal kebudayaan masyarakat setempat. Bahasa menjadi alat umtuk melihat

relasi-relasi logis, oposisi, korelasi, analisa keterkaitan hubturgan satu dengan yang lain.

Kita hanya mengenal salu kata salju untuk menggambarkan bekuan es yang luas.

Sedangkan orang-orang eskimo memiliki 20 kata untuk menggambarkan berbagai jenis



salju. Dari bahasa kita dapat mempelajari konteks kebudayaan mereka, mengapa mereka

sampai bisa menrbedakan sebanyak 2A katu untuk menggambarkan salju.

Susunan kata dalam bahasa yang membentuk kalimat terdapat hubungan

sintagmatik dan paradigmatig. Hubungan sintagmatik sebuah kata adalah hubturgan yang

dimilikinya dengar kata-kata yang dapat berada dr depan atau dibeiakangnya dalam

sebuah kalimat. Sr:dangkan hubungan paradigmatik adalah berhubungan dengan makna

kata berkait dengan pilihan kata tersebut, sehingga dengan pemilihan kata tersebut

menimbulkan makna asosiatif tertentu.

Levi-Strauss juga rnengambil model analisis linguistik stnrktural yang

dikembangkan Ferdiuad de Saussure. Saussure berpendapat bahwa bahasa memiliki dua

aspek yaitn langue dan parole . Langue menrpakan aspek sosial, dimiliki bersama dalam

bahasa sedangkan parole merupakan ujaran-ujaran dialek sifatnya lebih individu.

Perbedaan Langue dan parole ini dapat diterapkan dalanr sistem simbol komunikasi

lainnya, entah itu ndtos, mtrsik ataupun bentuk kesenian lainnya ( Ahimsa-Pntra, L9997).

Strukturalisme Levi juga mengadopsi pemikiran Jakobson tentang fonem

Qthoneme ), fonem merupakan unsur bahasa terkecil yang membedakan makna,

walaupun fonem itu sendiri tidak bermakna. Dalam memahami tatanan (order ) yang ada

di balik fenomena budaya yang begitu variatif maka model analisis fonem sangat

membantu untuk tne,rgungkapkan makna. Ahimsa-Puttra ( 200 :55 ) meberikan contoh

sebagai berikut:

"Misalnya saja kata kutuk dan kuthuk dalam bahasa Jawa. Perbedaan kata

ini terletak hanya pada fonem lt/ dan lth/, yang dalam artikulasinya hanya

- berbeda pada cara menempatkan organ lidah di u;ung langit-langrt mulut.

Walaupur demikian, perbedaan makna yang ditimbulkan sangat iavh. Kutuk

adalah satu .jenis ikan yang hidup di sungai, sedangkan kuthuk adalah anak

ayam."

Dalam menganalisa fenomena budaya struktur dibedakan menjadi dua macam yaitu

sturktur lahir, struktur luar (surface structure) dan sfuktur batin, struktur lahir (deep

.structure) . Struktur luar adalah relasi-relasi antar unsur yang dapat kita buat atau bangun

berdasar atas ciri-ciri ernpiris dari relasi tersebut, sedang struktrr dalam adalah susunan



tertentu yang kita bangun berdasarkan atas stnrktur lahir yang telah berhasil kita buat,

namun tidak selalu tampak pada sisi empiris dari fenomena yang kita pelajari.Struktur

dalam ini dapat disustur dengan menganalisis dan membandingkan berbagai strukhrr luar

yang berhasil diketemukan atau dibargun. Snrrktur dalam inilah yang digunakan peneliti

untuk memahami berbagai fenomena budaya yang sedang dipelajarinya ( Ahirnsa-hrtra,

200r)

Penerapan Strukturalisme Levi dalam Seni Pertunjukan.

Seni perhrnjukan adalah bahasa komunikasi juga, seniman ingrn

mengkomunikasikan pesan kepada penonton, penduktrng budaya. Musik merupakan

bahasa komunikasi dengan rnedium suara; tari dengan medium gerak, seni lain dengan

medium rupa.

Stnrktur musik dapat dibadingkan dengan struktur bahasa: huruf - not ; kata -

motif; frase - frase dan kalimat - kalimat musik. Suatu artikel dalam bahasa tulis

ada pendahuluan, pembahar;an dan penutup sepadan dengan model ini dalam sebuah lagu

terdapat pula info, song/lagr.r kemudian coda ; strukhr ini bisa semakin kompleks disana-

sini dengan munculnya pengantar-pengantar yang dalarn musik juga ada interlude.

Dalam seni pertunjul<an penyampaian kepada penonton sering diwr{udkan dalam

larnbang-lambang. Tugas peneliti adalah mengungkap makna dari lambang-lambang itu.

Stnrkturalisme gaya Levi- Straus dapat kita gunakan sebagai pisau untuk membedah

fenomena yang tampak dalam perhrnjukan itu.

Dalarn bahasa ada rantai sintagmatig dan rantai paradigmatik, merupakan rantai

urutan secara horisontal dan sekaligus makna asosiasi yang ditimbulkannya (secara

vertikal). Lagu dolanan anak-anak Koning-koning dapat diurai dalam rantai sintagmatig

dan paradigmatik. Sebagaian syair lagunya sebagai berikut:

Koning-koning kawula kae lara kae lara

Ngenteni si k,rdhok langking
Ndok srji kapipilan, ndok loro kacomberan
Doyak-doyak tawon goni
Ni cengkir cendono
Kiwa mbang cepoko, sisih mbang telasih.

Terjemahan;
Koning-koning rakyat itu sakit, mereka sakit



Menantikan si katak hitam
Satu telor diambil, dua telur dirusaknya.
Buru-btrrulah si lebah madu
Bunga cempaka disisi kiri, sebelah kanan bunga telasih

Rantai sintagmatik: Koning-koning, rakyat itu sedang sakit, mereka menantikan si

katak hitam. Urutan kata itrn adalah urutan sintagmatik (horisontal) yang mengandung arti

karena berhubungan cle:rgan relasi kata sebelah kanan atau kirinya'

Rantai paradigrn4lil (vertikal) didapat dari adanya asosiasi pemilihan kata

misalnya mereka menantikan katak hitam, mengapa pengarang tidak memilih katak hijau

yang lebih menarik dari sisi ba1'angan pendengar lagu/pembacanya.

Analisa tersebut baru mencoba membuat strukhrr luar, struktur lahir yaitu stuktur

yang secara empiris memang terdengar dan tertulis/ diceritakan. Selanjutnya adalah

mencoba membuat model struktur dalam, dengan menghubungkan syair tersebut dengan

relasi-kejadian kejadian yang ada di masyarakatnya, mengapa muncul nyanyian seperti

itr,r; apa konteksnya dengan kehidupan masyarakat yang tedadi.

Secara kasar struktur pemaknaan dalam adalah sebagai berikut:

Hai para raja atau bangsawan (koning dalam bahasa belanda berarti raja) lihatlah

rakyafinu yang pada merrderita. Mereka itu hanya rnengharapkan datangnya seekor katak

hitarn" katak buruk yang tidak ada manfaatrya dan nggak enak dimakan seperti layaknya

katak hijau, namun apa ha-silnla? Anak yang semata wayangpun kamu ambil dan telalt

banyak anak-anak kami lainnya yang kamu nrsak, atau kamu lecehkan. Kamu datang

beramai-ramai bagaikan lebah yang hanya ingin menghisap madu. Kamu janjikan dan

berikan madu di tangan kirimu dan di sisi lain kau berikan kesengsaraan ( bunga telasih

adalah simbul kernatian bagr rnasyarakat Jawa) ... ( Supanggah, 1996: 8).

Dalam permainan gamelan sekaten walaupun terdengar sahl suara wujud hasil

musik yang dimainkan akan tampak sebetulnya model sintagmatik dan paradigmatk.

Model sintagmatik yaitu melodi yang dipakai yaitu alur gendhing , balungan yang

dipakai. Model paradigmatik adalah timbulnya jalinan kontapung dan jalinan hannoni

beberapa nada yang berbunyi serentak secara vertikal.

Dalam susunan permainan alat, disusun Bonang paling depan diikuti

dibelakangnya adalah demung, saron Jan peking ; selanjutnya di sampng kiri dan kanan

adalah Gong dan Bedug. Bonang temyata menjadi leader dalam bennain gamelan



sekaten, sedangkan ymg lain mengikutinya sesuai kehendak pemain bonang termasuk
saat tanda dihentikan permainarurya oleh Bonang.

Apa yang tampaknya hanya permainan musik ansambel ini dapat diurai menjadi
stntkur luar yaitu shuktur penyusunafi alat, sfukhu perpaduam bunyr musihrya, struktur
peran para pemainnya Calam bermain gamelan. Ketika konteks para pemainnya dipelajari
ternyata memang pemegang bonanglah yang pangkatnya paling tinggi. Rupanya tidak
berhenti di situ, para penambuh gamelan sekaten semuanya memiliki nama jabatan.
Pangkat paling tinggr adalah tingkat Bupati dan yang paling terakhir berpangkat jajar
dan magang, semua struktur jenjang kepangkatan pemain gamelan ini ada sebanyak 1l
jenjang . Dari struktur pemain gamelan ini ternyata ditemukan pula struktur
kepangkatan dalam kraton. Hubungan kontekstual, relasi, saling keterkaitan inilah yang
akhirnya dapat ditemukan model struktur dalam. Gagasan ini sejalan dengan pandangan
Netell ( 1954: 770) : " . '.. Music as something to be understood through culture and
culture value; music is an aid to urderstanding culture and culture values; ... .,,.

Dalam rnenganalisa srukfur luar dan dalam akan muncul transformasi
(penrbahan-perubahan) yang kait mengait semakin menguatkan hubungan antar sfuktur.
Dalam perspektif sfirtktural, kebudayaan pada dasarnya adalah rangkaian transfonnasi
dari struktur-strukhr tertentu yang ada dibaliknya seperti halnya struktur pada not balok
yang dapat dialihkan ke gerak-gerakjari tangan di atas piano, dan dapat beralih ke nada-
nada yang indah , dar kemudian dapat beralih lagi ke pita dan ke nada suara lagi . Di sini
seolah olah telah terjadi penerjemahan dari sistem kocle tulis musik ke sistem kode gerak
tangan , ke sistem kode nada, dan akhirnya ke sistem kode suara ( Ahimsa-puta. 2001:
6s).

Kesimpulan

Strukturalisme Levi-Strauss mendasarkan teorinya pada loglkalogrka dalam
balrasa' Ada beberapa model pengertian dalam bahasa yang diggnakan untuk
menganalisa fenomena budaya.

Langue dan parole: Langue kaidah kaidah dalam tataran yang lebih luas, aspek
sosial sedangkan parole adalah ciri-ciri yang sifatrya lebih kecil, individuar.
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Rantai sintagmatig dan Paradigmatik: Rantai sintagnratik adalah rangkaian secara

horisontal sedangkan paradignatik berhubungan dengan kesan pemikiran, asosiatif

(secara vertikal). Dalam melihat kebudayaan, sub kebudayaan dikaji secara horisontal

dan vertikal. r

Rantai horisonral dan vertikal menghasilkan struktur dasar maupun struktur

dalam. Dalam strul$ur itu terjadi fiansformasi-transformasi yang mengakibatkan

perubahan-perubahan bentuk dalam struktur yang sedang dikaji'
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