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Abstract

ln social research, the serious criticism that positivism is unfit to
elaborate the reality of social construction emerges. The reality of social
construction cannot be seen simply as science, but more contextual related to
rhe culture in the society. Some theories to interpret the social reality are the
sociology of kqtowledge, hermeneutics, and cultural relativism. Music is a part
of culture. People, thereJore, can apply those theories to interpret, elaborate,
and search for the meanings of the value of the music as well as the musical
phenomenon.
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. Pendahuluan

Dalam dunia penelitian sosial muncul perdebatan dalam mendekati realitas
.rl. Satu sisi penelitian sosial serta penafsirannya didekati dengan ilmu eksak- 

-:isi dalam ilmu alam yang kuat dapat mengkuantifikasikan data, mencapai
-rnusan dan menafsirkan kenyataan sosial dalam masyarakat tokoh dalam hal
intara lain adalah Auguste Comte. Aliran ini sering disebut Positivisme. Di
lain muncul teori bahwa kenyataan sosial itu saugat kompleks, menafsirkan
\ ataan sosial harus melihat segala aspek kontekstual yang melekat dalarn

':kungan masyarakat yang diteliti maka masyarakat tidak bisa dianalogkan
-.rgai benda dan dibendakan, tokohnya dalam hal ini antara lain adalah Karl

I 'nnheim.

Dalam tul isan ini  akan lebih mcl ihir t  prrdl  pundanern kedua vaitu
l lng teor i- teor i  sosial  khususnya tcr.r lanS teori- teor i  ntL'nf i ls i rken makna

1\ataan sosia l  dengan menekankan padu k l i t r rn k t ' rn tekstu l l  h i i r r r l is .  ls jjadian
a lingkup masyarakat yang diteliti. Selan-jutlrar  a  per la l ian ian lk ln ter) r i - teor i

sial tadi diterapkan dalam melihat paradiglnii J.i1 rrI r.I lent:iknli ntenlfsirkan
. ra mengkaji musik.
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SosiologipengetahuandiciptaolehMaxSchelerpadadasawarsal9]|l
di Jerman. Sosiologi pengetahuan menekuni hubungan antara pemikiran manu

dan konteks sosial dimana pemikiran itu timbul (Berger, 1966: 5) Selanjutn

tokoh sosiologi pengetahuan yang berikut adalah Karl Mannheim (1893-19-1'

prinsip dasar yang pertama dlari sosiologi pengetahuan karl Mannheim ad;

bahwa tidak ada cara berfikir yang dapat dipahami jika asal-usul sosialnya bel
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B. Pemikiran tentang Penafsiran Realitas Sosial

1. Sosiologi Pengetahuan

diklarifikasikan. Ide-ide harus dipahami dalam hubungannya dengan masyar

yang memproduk dan menyatakannya dalam kehidupan yang mereka mair

(Baum, 1977:8)

mermiliki karakteristik yang spesifik'

2. Hermeneutik

Hermeneutika berasal dari kata kerja Yunani hermeneuo yang ben

mengungkapkan pikiran-pikiran Seseorang dalam kata-kata. IImu hermeneutrr,

Sosiologi pengetahuan mempelajari kenyataan sosial berdasarl

pandanganbahwaken-yataanmerupakansuatukual i tasyangterdapat-dai
fenomen-f-enomen yang kita akui sebagai memiliki keberadaan yang tr'j

tergantung pada kita sendiri. Sementara itu fenomen-fenomen itu nyata d

Pengetahuan masyarakat berbeda antar satu dengan yang lain kat

memiliki karakteristik yang spesifik serta histork yang membentuknya' Sedang

pengetahuan yang dimeng"rti, lo"-ioe dan ideologinya benar-benar riil adan

iug"u, Oari sosiologi pengJtahuan adalah mengungkap apa yang dianggap seba

peigetahuan dalam maslarakat dan bagaimana pengetahuan itu dikembangi

diuiiht un, dan dipeliharadalam berbagai situasi sosial dalam masyarakat terse

dalair.Jlunnyu iering dipakai untuk penelitian teks-teks kuno khususnya t

teks kitab suci. Hermeneutik dipakai untuk menafsirkan, memahami dan mema

Dalamilmusosialyangdianggapteksadalahkejadian.kejadianf-enc
ku l tu ra l .Da lam- .n .upu ipemahamani tumakaharusmele takkanteks
konteksnya. Ada jaringan -ut ttu antara "teks sosial" dengan konteknya' Hardl

melukiskan cakrawala jaringan pemahaman sebagai berikut:

.,Kitamengetahuisuatubendadalamkaitannyadengantrenda-bendalar:

\ang merupakan iatar betakang dari benda-benda itu. Sebatang pensil dipa:

aatam konteknya dengan benda-benda lain disekitarnya misalnya, buku' n:

isi-teks-teks kitab suci dan teks-teks kuno'
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pena. semua itu dilatarbelakangi oleh meja. Meja berada dalam konteks yang lebih
luas lago yaitu dalam kaitannya dengan kursi, almari. Semua itu benda dalam
konteks kamar. Rumah dalam konteks kampung, begitu seterusnya. Kalau cakrawala
Jiperluas terus kita akan sampai pada suatu batas akhir, suatu cakrawala total
';lg di:gbut dunla. ..... Dengan kata lalt ;ianusia nsnahami kenyataannya
-:bagai suatu dunia. Per'oe<iaan sudut pemahaman naengiiasiikan caktawala yang

"erbeda, dan cakrawala yang berbeda menghasilkan dunia yang berbeda"
Hardiman, 2N3:45)

3. Relativisme Budaya

Sejalan dengan pemikiran ini maka para ahli socio-antropologi
rengungkapkan bahwa dalam masyarakat di dunia ini yang perlu disadari adanya
::lativitas kebudayaan. Dalam buku Buku: The social Experience diungkapkan
.ebagai berikut:

"We cannot grasp the behavior of other peoples if we interpret what they
r\ and. do in the light of our values, beliefs, and motives. Instead we need to

..ramine their behavior as inside4 seing it within the framework of their values,
"elieJs, and motives. This aproach,termed cultural relativism, suspends judgement
-utd vrews the behavior of people from the perspective of their own culture"
Zanden, 1988:69).

Sedangkan dalam situs tentang relativisme budaya terungkap sebagai
berikut:

"Cultural Relativism: Truth Is Relative. Cultural relativism is the position
rhat all points of view are equally valid and that all truth is relative to the in^dividual
ond his or her environment. AII ethical, religious, political and aesthetic betiefs
Llre truths that are relative to the cultural identity of the individual. Relntit'ism coi
include moral relativism (ethics are relative to the social construct), situational
relativism (right and wrong depend on the particular situation), and cognitive
relativism (truth is relative and has no objective standard)." (http:/lwww cultural-
relativism.com)

Relativisme budaya berpandangan bahwa semua kebenaran budaya itu
relative tergantung pada sisi mana orang itu memandang. Kcbenaran itu harus
dilihat dari sisi historis dialektik dimana orang, masyarakat itu hiclup dalam
lingkungan budayanya dengan segala pranata-pranata, intitrisi dan way of life jalan
pikiran masyarakat tersebut. Dalam menilai kebcnrrran tidak bisa dengan model
pranata-pranata, nilai-nilai dan kepercayaan kiia. Ape yi,,re ,lianggap sebagai baik.
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E. Penutup

Dalam penelitian sosial muncul berbagai teori post positivisme dimana
penelitian sosial-masyarakat tidak bisa dikuantifikasikan, realitas sosial tidak bisa

di-eksak-an. Kompleksitas manusia dalam budaya masyarakatnya tidak dapat

dianggap benda/ dibendakan mereka merupakan subyek-subyek semua. Maka untuk

memahami kenyataan yang ada muncul berbagai teori dan metode dalam mengkaji

masyarakat di luar paradigma positivime.

Berbagai paradigma dalam melihat realitas sosial itu adalah: L Sosiologi
pengetahuan yairg muncul dari para ahli sosiologi. Pengetahuan yang didalamnya

terdapat ide-ide, ideologi adalah berbeda dari masyarakat yang satu dengan

masyarakat yang lain. 2. Ilmu Hermeunitik adalah ilmu yang berasal dari ilmu

filsafat. Ilmu ini digunakan untuk mengkaji teks+eks, bahwa dalam memaknai isi

teks harus dilihat berbagai konteks yang ada dibalik dan didalamnya. 3. Relativisme
Budaya, ilmu ini berasal dari disiplin antropologi. Nilai-nilai kebudayaan yang

satu akan berbeda dengan kebudayaan yang lain. Kita tidak bisa menilai bahwa

kebudayaan lain itu buruk semata-mata hanya dengan "kacamata" budaya kita. 4.

Dalam antropologi ada paradigma Emik yaitu menilai budaya suatu masyarakat

dengan ukuran masyrakat itu sendiri.

Berbagai paradigma ilmu sosial yang saya sebut post positivisme tadi

sangat tepat didukan dalam pengkajian musik. Dalam meneliti, mamaknai, dan

menilai musik agar tidak menimbulkan prasangka dan penafsiran yang keliru maka

dapat memanfaatkan teori-teori ilmu-ilmu sosial tersebut. Penilaian, penafsiran

dan pemaknaan dengan melihat secara kontekstual sosiologi gagasannya, idenya'

historinya. Selanjutnya melihat secara kontekstual teks-teks yang ada yang saling

terkait dan melihat secara horisontal dan vertikal menelusuri kejadian-kejadian
peristiwanya. Akhirnya melihat dari aspek ukuran sisi budaya dimana musik itu

ada, tercipta, hidup dan dihidupi oleh masyarakat pendukungnya'
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