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PENDEKATAN AKSI DAN PROSESUAL
Berbagai pendekatan maupun kerangka teoritik dalam antropologi

digunakan dalam menelaah fenomena sosial dan budaya terjadi disekitar yang

tak pernah terlepas dari kecendrungan kedinamisan, perubahan -perubahan

yang tak pernah lepas dan inheren pada setiap k ondisi sosial budaya suatu

masyarakat. Apapun realitas yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya

ditanggapi secara berbeda-beda dengan tak lepas dari latar belakang maupun

paradigma di setiap konsepsi yang menerangkan fenomena tersebut .

Salah satu pendekatan yang mulai diperhitungkan saat ini di antropologi

adalah pendekatan aksi dan prosesual. Dengan menggunakan pendekatan  ini,

banyak para dosen maupun ahli yang mengasumsikan kemam puan

pendekatan ini dalam menelaah dan menjelaskan gejala ataupun terjadin ya

perubahan budaya dalam suatu masyarakat tertentu , selalu dikaitkan dengan

konteks kebudayaan yang dapat diramalkan di masa yang akan datang

(meskipun hal ini belum dapat dijelaskan  penulis melalui literatur, kecuali

pemahaman yang didapatkan melalui mata kuliah) .

Norma-norma, sikap dan perilaku yang merupakan bagian yang menj adi

masalah dalam kajian budaya, namun sebagian menanggapinya sebagai

fenomena dengan istialah lain yang kita kategorikan dalam tulisan ini adalah

‘aksi’ (fokus kajian pada peran individu dalam bertindak, beraksi . Pendekatan

aksi kian menarik perhatian antropolog setelah jenuh dengan perdebatan

antara evolusi dan difusi pada wilayah perubahan budaya. Dan pada tahun

1960-an sebagaian antropolog i meninggalkan orientasi struktural

fungsionalisme dan mulai mengem bangkan model ‘tindakan sosial’ yang dapat

ditemukan dalam karya Edmund Leach dan muridnya Fredrick Barth (dalam

Saifuddin:178). Secara sederhana, pendekatan dinilai berlawanan dengan

struktur sosial, berarti apa yang secara  aktual dilakukan orang, yaitu peranan -

peranan yang suatu individu jalanakan bertentangan dengan status sosial yang

ia sandang.

Tak berbeda dengan pendekatan tindakan sosial, salah satu pendekatan

yang juga digunakan dalam menelaah perubahan sosial adalah  pendekatan



prosesual, mengkaji perubahan -perubahan siklis dalam masyarakat atau

perubahan dalam masyarakat sepanjang waktu. Perspektif ini sangat

menekankan proses sosial daripada struktur sosial, atau yang melihat struktur

sosial atau struktur simbolik dalam hal kemampuannya melakukan transformasi

atau perubahan permukaan dalam masyarakat.

Selanjutnya apa dan bagaimana perspektif tindakan sosial ini dapat

dijelaskan?, penulis hanya mampu memberikan sedikit gambaran yang kurang

lebih dapat dikaitkan dengan perspektif tersebut seperti refleksi dibawah ini.

Lingkungan civitas akademik yang dilingkupi dengan berbagai aktivitas

pendidikan menuntut dedikasi yang cukup tinggi oleh para person -person yang

terlibat didalamnnya, dan hal ini sangat perlu mengingat  keinginan kita

bersama dalam mencapai kualitas akdemik yang baik dibandingkan dengan

yang lainnya. Salah satu elemen dalam ruang lingkup civitas akademik yang

mamapu mendorong hal tersbut adalah dosen, yang merupakan tonggak

terbentuknya keluaran akademik yang berkualitas. Dosen sangat berperan vital

dalam memberikan pengajaran sekaligus fasilitator bagi mahasiswa dalam

mengembangkan aspek kepribadian dan yang paling penting aspek keilmuan

dilain pihak dosen juga terikat dengan sistem administrasii yang be rlaku

dikampus serta kegiatan-kegiatan lainnya yang ada didalam kampus.

Pada kenyataannya banyak dosen yang melakukan aktifitas

sesungguhnya dapat menjadi penghambat tumbuhnya suasana kademik yang

baik di kampus. Kita dapat menemukan indikasi pada perilaku  dosen yang

sering mangkir dan tidak melakukan tugasnya deng an baik sebagai tenaga

pengajar. Peran yang sesungguhnya menjadi baktinya sebagai tenaga

pengajar, namun masih banyak oknum dosen yang tidak melakukan dengan

sepenuhnya, jelas hal ini sangat merug ikan tidak hanya bagi mahasiswa tapi

juga konstelasi program yang disusun oleh jurusan atau akademik menjadi

kacau. Seperti yang terjadi pada mahasiswa peran dosen sangat diharapkan

berjalan sesuai dengan aturan akademik yang berlaku  sehingga dapat

bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan yang baik



PENDEKATAN MARKSIS
Teori dan pendekatan ini merupakan kerangka pemikiran yang sepanjang

sejarah memilki andil dalam pergerakan Revolusi serta kemampuan

pendekatan ini yang selalu saja relevan dengan konteks sekarang pada kondisi

sosial budaya masyarakat yang sudah sedikit ko mpleks serta tingkat

diferensasi peran sosial yang sangat bervariasi. Seperti yang kita ketahui

pendekatan ini pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx, seorang pemikir dari

Jerman yang menekankan pandangannya pada materialisme historis, yakni

pandangan pada hubungan kausal langsung antara kekuatan materi ataupun

produksi dan aspek-aspek sosial. Pendekatan ini sangat menarik bagi

golongan bawah karena hakekatnya secara politis dianggap mampu

menaikkan derajat dan persamaan diantara golongan atau sering disebu t

‘Kelas Sosial’. Penulis agak kesulitan untuk menjelaskan secara rinci pemikiran

ini kecuali dengan menggunakan skema pemikiran Marks atau ‘Mode

Produksi’, suatu bentuk memproduksi sistem sosial dan ekonomi dalam

masyarakat

Dan yang paling menonjol dalam pandangan Karl Marx tentang negara

(yang sampai abad ini tetap menjadi bagian perdebatan politis ideologi). Teori

Marx tentang negara menjelaskan peranannya sebagai perluasan kekuasaan
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dari orang-orang yang dominan dalam sistem startifikasi.  Negara adalah

sarana politik untuk menjalankan kepentingan -kepentingan dari kelas dominan,

suatu pendapat yang tidak relevan bagi negara -negara yang menganut sistem

nilai bersama yang aabsah. Perbedaan -perbedaan yang tidak disesuaikan

dalam pembagian kerja dalam rangkaian waktu cenderung menggunakan

kekuasaan politik. Oleh karena itu, menurut Marks, bahkan negara -negara

yang menamakan diri mereka demokratis formal tidak benar0benar

berlandaskan pada kedaulatan rakyat.

RELATIVISME BUDAYA DAN ANTROPOLOGI KOGNITIF
Terhadap keragaman pengaturan budaya, reaksi antropolog dapat

dibedakan menjadi dua corak. Yang pertama, antropolog memandang

perbedaan sebagai sesuatu yang ada begitu saja sebagai fenomen untuk

dicatat, atau sebagai variasi-variasi dalam suatu tema besar yang bernama

relativisme budaya. Seturut pandangan ini, semua bangsa di sunia (masa

lampau maupun kini) harus menggulati banyak dari masalah -masalah yang

sama, yang untuk kesemuanya itu telah mereka hasilkan pem ecahan berbeda-

beda. Masalah itu meliputi ;mencari nafkah, menyiapkan tempat berteduh,

memelihara tata tertib sosial, dan menghadapi hal -hal yang tak diketahui. Cara

pemecahan yang satu tidaklah serta merta lebih baik atau lebih buruk dati yang

lain. Cara-cara itu berbeda; hanya itu. Pandangan antropolog ini telah

memunculkan kepustakaan yang subur dan b eraneka ragam, yang melukiskan

cara hidup sejumlah besar bangsa di dunia. Selain menghasilkan paparan -

paparan demikian, itu teruntai menjadi semacam fatwa a ntropologi berikut ini:

Manusia itu adalah satu, budayanya beraneka. Ilmuwan sosial yang berupaya

menggeneralisasikan sifat -hakekat manusia harus mengahadapi tantangan

kenyataan bahwa terdapat corak adaptasi manusia seperti terungkap dalam

“kepustakaan tentang perbedaan budaya” ini. (dalam Kaplan: 7).

Akan tetapi ada banyak perihal yang menyangkut tentang relativisme

budaya, para antropolog tetap memprokalmirkan dirinya berdiri di pendirian

tentang keragaman budaya, meski dapat ditinjau bahwa ada juga leta k



perbedaan secara metodologis dan berbagai asumsi yang membangun

kerangka pendekatan ini, seperti yang disarikan di bawah ini:

- Umumnya beberapa kalangan akan sepakat apabila relativisme diajukan

sebagai suatu paham yang menekankan pada suatu masyarakat yang

memiliki nilai-nilai tersendiri, tidak kebenaran mutlak . Corak perbedaan

antara yang satu dengan yang lainnya.

- Pandangan relativisme seiring waktu berkembang menjadi “Contemporary

Cultural Relativisme” dan terbagi lagi menjadi :

1. Descriptive relativism

2. Normative relativism

3. Epistemological relativism

- Prinsip budaya (dalam relativism) adalah berbeda -beda dan esensinya

adalah nilai, jadi nilai dalam budaya berbeda pula, karena itu ageneral.

- Pandangan relativism didukung oleh paradigma determenisme

kebudayaan yang berasumsi bahwa budaya dalam suatu masyarakat

adalah aturan (regulasi) yang digunakan untuk memahami budayanya.

- Penggambaran  suatu bentuk masyarakat misalnya pelukisan tentang

masyarakat bugis, masyarakat jawa dan sebagainya yang satu sama lain

berbeda dan memiliki ciri masing -masing (cultural identity)

- Penilaian-penilaian mana yang baik dan buruk. Jadi setiap budaya

memiliki sistem penilaian berdasarkan standar internalnyasendir i yang

berlaku  pada masyarakat tersebut. Dengan sistem penilaian tersebut

digunakan untuk mengukur nilai -normatif .

- Pengetahuan cosmo tentang ‘ADA’, ‘YANG MUNGKIN’ dan ‘TIDAK ADA’

menekankan panangan filosofis tentang kehidupan yang ada di dunia.

TAFSIR BUDAYA DALAM ANTROPOLOGI BUDAYA
Tafsir budaya dalam antropologi dapat digambarkan sebagai beberapa

pokok yang saling berkaitan satu sama lain :

1. Tindakan dan keyakinan individu hanya dapat dipahami melalui

interpretasi, yang dengan interprtasi tersebut peneliti berupaya



menemukan makna atau signifikan si tindakan  atau keyakinan tersebut

bagi pelaku

2. Ada keanekaragaman kebudayaan yang luas berkena an dengan cara

kehidupan sosial dikonseptualisasi, dan perbedaan -perbedaan tersebut

dengan sendirinya meningkatkan diversitas dunia budaya.

3. Praktik-praktik sosial dimanifestasikan oleh makna yang diberikan oleh

para pelaku kepada praktik tersebut.

4. Tidak ada fakta kasar dalam ilmu sosial yakni fakta yang berkaitan

dengan makna spesifik dalam kebudayaan

(D. Little dalam Saifuddin: 288)

Clifford Geertz (1973), mengemukakan suatu definisi kebudayaan sebagai :

1. Suatu sistem keteraturan dari makna dan sim bol-simbol, yang

dengan makna dan simbol tersebut individu -individu mendefinisikan

dunia mereka, mengekspresikan persaaan -perasaan mereka, dan

membuat penilaian mereka

2. Suatu pola makna-makna yang ditransmisikan secara historis yang

terkandung dalam bentuk-bentuksimbolik, yang melalui tersbut

manusia berkomunikasi, memantapkan, dan mengembangkan

pengetahuan mereka mengenai dan bersikap terhadap kehidupan.

3. Suatu peralatan simbolik bagi mengontrol perilaku, sumber -sumber

ekstrasomatik dari informasi.

4. Oleh karena kebudayaan adalah sistem sombol, maka proses

kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan dan diinterpretasi.

Bahasa simbolik dari kebudayaan adalah publik, dan oleh sebab itu

peneliti tidak boleh berpura -pura telah memperoleh pengetahuan yang

mendalam mengenai suduy gelap pengetahuan individu. Fungsi simbolik itu

universal, dan manusia tidak dapat memahami kebudayaan suatu masyarakat

tanpa fungsi ini, yang bekerja disepanjang kode genetik itu sendiri .jadi,

manusia berarti berkebudayaan. Akan tetapi , tidak ada argumentasi yang

menggambarkan upaya untuk menemukan prinsip -prinsip universal yang



melandasi semua kognisi, karena fakta kunci adalah semua kebudayaan

berbeda-beda.

Dalam perkembangan selanjutnya, perkembangan interpretif seringkali

dihubungkan dengan konsep simbol, terlebih setelah Geertz mengembangkan

versi pendekatan intrerpretatifnya sendiri. Pada mulanya pendekatan ini

disebut antropologi simbolik,yang kelak disebut saling mengganti interpretative

simbolik karena penekanan yang berbeda.

Simbol adalah objek, kejadian, bunyi bicara atau bentuk -bentuk tertulis

yang diberi makna oleh manusia. Bentuk primer dari simbolisasi oleh manusia

adalah melalui bahasa. Tetapi, manusia juga berkomunikasi dengan

menggunakan tanda dan simbol dalam lukisan, taruain, musik, arsitetktur,

mimik wajah, gerak-gerik, pakaian dan banyak lainnya. Manusia dapat

memberikan makna kepada setiap kejadian, tindakan atau objek yang

berkaitan dengan pikiran, gagasan dan emosi. Persepsi tentang penggunaan

simbol sebagai salah satu ciri signifikan manusia menjadi sarana kajian yang

penting dalam antropologi dan disiplin -disiplin lain.

Simbol-simbol yang menunjukkan suatu kebudayaan adalah wahana dari

konsepsi, dan adalah kebudayaan yang memberikan unsur intelektual dalam

proses sosial. Tetapu, proposisi -proposisi kebudayaan sebbagai simbol telah

berlaku lebih darisekedar mengartikulasikan dunia; proposisi -proposisi ini juga

memberikan pedoman bagi tindakan didalamnya, karena menyediakan model

dari apa yang dipandang sebagai real itas, dan pola-pola bagi perilaku. Dan,

sebagai pedoman bagi perilaku, proposisi -proposisi ini memeasuki ruang

tindakan sosial. Atas dasar ini alasan ini maka perlu dibedakansecara analitis

antara aspek kebudayaan dan aspek sosial dalam kehidupan manusia, dan

memperlakukan setiap aspek tersebut sebagai variabel bebas namun sebagai

faktor keduanya saling tergantung satu sama lain. Banyak kritik dialamatkan

kepada analisis intrepretatif kebudayaan. Kritik tersebut antara lain bahwa

analisis kebudayaan itu hanya menjelaskan sedikit, sempit, eksklusif, dan

meyimpang dari kehidupan nyata yang luas. Analisis kebudayaan gampang



terjebak ke dalam kualitas estetika, dan cenderung gamang pada isu survival

atau isu kekuasaan yang mendunia akhir -akhir ini

POSTSTRUKTURALISME
Suatu perspektif yang berdasarkan penolakan terhadap metodologi

strukturalis atau pembedaan klasik strukturalis antara sinkronik dan diakronik

(dalam Saifuddin: 426) , dengan proposisi ini post strukturalisme yang kurang

lebih hadir memberikan andilnya menentang asumsi strukturalisme yang

dianggap terlalu mengabaikan tindakan sosial yang cenderung merupakan

salah satu faktor yang menjadi landasan tata perilaku dalam individu manusia.

Berbicara tentang post strukturalisme, maka kita tidak lepas dari apa yang

diutarakan oleh Pierre Bourdieu, seorang pemikir dari Prancis yang sebenarnya

banyak mengalihkan perhatiannya ke Sosiologi. Terdapat sejumlah alasan

yang lebih spesifik mengapa pengkajian karya Bourdieu begitu penting.

Pertama, dia memberikan kontribusi utama dalam debat tentang hubungan

antarstruktur dan tindakan sebagai satu pertanyaan kuncibagi teori sosial yang

muncul lagi pada era1970-an dan awal 1980-an. Kedua, dibandingkan dengan

Anthony Giddens, misalnya, kontribusi tersebut seca ra konsisten telah

dikerangkakan oleh kombinasi kerja empiris sistematis yang mendasarkan

pada etnografi dengan teori reflektif.

Bagian terpenting platform kajian Bourdieu adalah upayanya untuk

mengatasi pilihan wajib antara subjektivisme dan objektivisme . Beberapa hal

yang terpenting yang menjadi perhatian pendekatan ini adalah tentang

masalah yang dalam serangkaian oposisi homologi, individu versus

masyarakat, tindakan versus struktur, kebebasan versus keharusan dan lain -

lain, yang menyediakan debat teori tis kontemporer tentang stukturisasi berikut

permasalahannya.

Ada tiga perangkat pemikiran yang juga penting dari Bourdieu yaitu

konsep praksis, habitus dan arena. Mengenai argumentasi tentang praksis

dalam lingkup penjelasan teoritis tidaklah sebenarnya baru karena Bourdiue

sendiri mengaku berutang pada Karl Marks tentang Praksis, yang pada



asumsinya itu untuk mengetahui bagaimana sesuatu bisa terjadi “seluruh

kehidupan sosial pada dasarnya bersifa t praktis” (Dalam Jenkins: 96). Satu

tempat yang bagus untuk mulai berpikir tentang pemikiran Bourdieu dari model

praksis yang diteorikan adalah pada pandangan tentang teori itu sendiri. Setiap

masyarakat, setiap kebudayaan, dan setiap kelompok manusia yang mengakui

diri mereka sebagai satu kolektivitas, memilki pandangan tentang dunia dan

tempat mereka didalamnya, model tentang bagaimana dunia ini, tentang

bagaimana dunia seharusnya.  Selanjutnya, dalam penjelasannya dalam ilmu

sosial, Bourdieu menaruh perhatiannya pada apa yang dilakukan individu

dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dia berpendapat bahwa kehidupan sosial

tidak dapat dipahami semata -mata sebagai agregat perilaku individu, dia juga

tidak menerima bahwa praksis dapat dipahami secara terpisah dalam hal

pengambilan keputusan individu, di satu sisi atau sebagai sesuatu yang

ditentukan oleh struktur supra individual. Pengah alusan dan pemakaiannya

atas istilah Habitus. Lau apa habitus itu? Secara literer, habitus adalah satu

kata bahasa latin yang mengacu ke pada kondisi, penampakan atau situasi

yang tipikal atau habitual khususnya pada tubuh. Pada bagian lain tentang

pokok pemikiran Bourdieu  adalah tentang Arena yang menurutnya adalah

suatu arena sosial yang didalamnya perjuangan atau manuver terjadi untuk

memperbutkan sumber atau akses terbatas. Arena didefinisikan sebagai

taruhan yang dipertaruhkan- benda klutural (gaya hidup, perumahan, kemajuan

intelektual (pendidikan), pekerjaan, tanah, kekuasaan (politik), kelas sosial,

prestise atau lainnya- dan mungkin berada pada tingkatan yang berbeda

dengan spesifikasi dan derajat kekonkretan (dalam Jenkins: 124) . Setiap

arena, akrena isisnya, memilki logika berbeda dan struktur keharusan dan

relevansi yang diterimasebagaimana adanya yang merupakan produk dan

produsen habitus yang bersifat spesifik dan menyesuaikan diri dengan

arenanya.



POSTMODERNISME
Postmodernisme merupakan gerakan kontemporer. Aliran ini kuat dan

modis. Namun demikian, kejelasan bukanlah ciri yang menonjol dari kerangka

pemikiran ini, tidak hanya sulit mempraktekkannya tetapi kadangkala sulit

menolaknya. Yang jelas, tidak ada pasal kepercayaan posmomodernisme no.

39, atau manifesto posmodernisme layaknya orang orang beraliran sosialisme,

yang dapat dipakai oleh seseorang untuk mengukur keteta pan penilaiannya

terhadap posmodernisme.

Pengaruh gerakan ini dapat dilihat dalam antropologi, sastra da n filsafat.

Posmodrnisme membuat hubungan antar bidang -bidang ini semakin dekat satu

sama lain dibandingkan denan sebelumnya. Gagasan -gagasannya adalah :

bahwa semua yang ada adalah sebuah “teks” , bahwa bahan pokok semua

teks, masyarakat dan hampir apapun adalah makna-makna yang perlu diurai

atau di ‘dekonstruksi’, bahwa pandangan mengenai realitas yang objektif harus

dicurigai. Semua itu tampak bagian dari atmosfir , atau kabut dimana

posmodernisme berkembang, atau yang turut dikembangkan oleh

posmodernisme.

Banyak yang tidak sepenuhnya paham mengenai pendekatan atau

konsep ini terhadap humaniora. Karena asyik dengan pendekatan ini, studi

antropologi berubah dari kajian tentang masyarakat menjadi kajian tentang

reaksi antropolog terhadap reaksinya sendiri dalam kajiannya terhadap

masyarakat, yaitu dengan menganggap  bahwa dia sudah terlalu jauh

melangkah untuk dapat dikatakan sudah menghasilkan sesuatu  (Dalam

Gellner: 40). Pencarian generalisasi berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan

dianggap sebagai sebuah ben tuk “posistivistik”, sehingga “teori” lebih

merupakan rangkaian renungan pesimistik dan kabur tentang

ketidakterjangkauan  yang lain dari maknanya. Pada kesempatan lain, tipu

muslihatnya cenderung menyingkirkan pengarang dari teks yang dibuatnya,

dan langsung mengurai, mendekonstruksi, atau men -“De sesuatu” makna yang

berbicara lewat pengarang, yang sebenarnya sudah diketahui.



Akan tetapi ada satu tema didalam satuan gagasan ini yang sangat

berkaitan dengan posmo, yakni relatifisme. Yang mungkin agak jelas adalah

posmodernisme lebih menyukai relativisme dan tidak menyukai gagasan

tentang keunikan, eksklutivitas, objektivitas, eksternalitas atau kebenaran

transendental. Kebenaran adalah sukar dipahami, multi bentuk, batiniah,

subjektif dan mungkin juga lain-lainnya.

Pada akhirnya, makna opersional posmodernismedalam antropologi

adalah: Penolakan (dalam prakti, agak selektif) terhadap seluruh fakta objektif,

semua struktur sosial independen, dan menggantinya dengan kepentingan

makna, baik yang menyangkut objek yang diamati maupun pengamat itu

sendiri. Maka terdapat dua penekanan dalam subjektivitas, yaitu penciptaan

dunia oleh orang yang dipelajari dan kreasi -teks dari peneliti. “makna” kurang

lebih berfungsi sebagai alat analisis ketim bang sebagai konseptual, yang

merupakan alat untuk menggairahkan diri. Peneliti menunjukkan inisiasinya

tentang misteri hermenutika, dan kesulitan penanganannya, melalui prosa yang

rumit dan berbelit-belit.

Adapun posmodernisme dalam ilmu -ilmu mengenai manusia sebagai

contoh, adalah mengenai sejarah yang dipandang tidak berhasil memberikan

“landasan” bagi ilmu-ilmu mengenai manusia. Proliferasi usulan teoritis yang

dimaksudkan untuk membangun suatu garis demarkasi antara ilmu -ilmu

pengetahuan dan ilmu non  pengetahuan telah gagal dengan standar mereka

sendiri. Selain itu, kritik terhadap tradisi Pencerahan menempuh jalan yang

rumit ilmu pengetahuan dalam dinamika kontrol sosial dan dominasi. (dalam

Syaifuddin: 380)


