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Bab 3 

TEORI PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN 

KRISTIANI:  

Menuju Paradigma Pendidikan Yang Kontekstual 

 

A. Hubungan Pendidikan Umum dan Pendidikan 

Keagamaan (Kristiani) 

Pendidikan telah menjadi proses bermasyarakat yang 

integral dan menghasilkan peradaban manusia. Praktek di 

dalam masyarakat berhubungan dengan paradigma 

pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan. Oleh karena itu 

tepatlah bahwa pendidikan memperhitungkan semua daya 

yang masuk ke dalam peradaban dan elevasi manusia, apakah 

itu kehidupan di rumah, sekolah, negara, gereja, pengaruh 

lingkungan, atau gabungan dari semuanya. 1  Bourdieu 

menyebutnya sebagai kapital.2 Dalam proses belajar mengenai 

pendidikan, penggalian proses-proses pendidikan di dalam 

masyarakat adalah kebutuhan membangun peradaban 

manusia yang sehat. Van Gennep melihat pendidikan dengan 

bersumber di dalam rite of passage.3 Levi Strauss melihat 

                                                           
1 Lee Seeley, Sejarah Pendidikan (Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi, 2015), 11. 
2  Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste 

(Cambridge: Harvard University Press, 1984), 47. “Capital can present itself in 

three fundamental guises: as economic capital, which is immediately and directly 

convertible into money and may be institutionalized in the form of property 

rights; as cultural capital, which is convertible, on certain conditions, into 

economic capital and may be institutionalized in the form of educational 

qualifications; and as social capital, made up of social obligations 

('connections'), which is convertible, in certain conditions, into economic capital 

and may be institutionalized in the form of a title of nobility.” 
3 A. van Gennep, The Rites of Passage (Chicago: University of Chicago Press, 

1960). 
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struktur dan bentuk pendidikan dalam table manners,4 dan 

lain-lain. Dalam kebudayaan masyarakat di Indonesia, semua 

ritus dan praktik masyarakat mengandung pendidikan. 

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, mempraktikkan 

makan bersama sebagai media negosiasi politik dan proses 

pendidikan politiknya.  

Dalam konteks Indonesia, pendidikan keagamaan 

memiliki tempat yang khusus dan dinamis, berkaitan dengan 

praktek bermasyarakat maupun prinsip dasar bangsa 

Indonesia, yakni Pancasila. Sampai saat ini, tempat pendidikan 

keagamaan berada dalam proses “menjadi” karena berkaitan 

erat dengan upaya sosial-politik mencari bentuk relasi agama 

dan negara. Religiositas kelompok-kelompok masyarakat 

Indonesia mempengaruhi sejarah Indonesia. Oleh karena itu, 

studi mengenai pendidikan yang kontekstual, khususnya 

Pendidikan Kristiani, adalah upaya memaknai kehidupan 

bersama sebagai masyarakat Indonesia.  

Dalam bab ini, beberapa studi mengenai Pendidikan 

dan Pendidikan diangkat untuk memperlihatkan kontur 

pendidikan dan Pendidikan Kristiani, pada satu sisi, dan 

kontur pendidikan umum diangkat sebagai bahan dialog bagi 

konstruksi Pendidikan Kristiani, pada sisi yang lain. 

Pendidikan dan Pendidikan Kristiani dianyam karena 

Pendidikan Kristiani tidak dapat tidak berdialog dengan 

pendidikan secara umum supaya tidak teralienasi atau 

mengambil posisi mengalienasi konteksnya sendiri. Asumsi 

mengenai pendidikan keagamaan yang memiliki lapangan 

khusus tidak perlu sampai menjadi bahan pertimbangan bagi 

aktualisasi paradigma, model, bentuk maupun metode 

pendidikan yang mengalienasi masyarakat. Tujuan dari proses 

anyaman ini adalah memperlihatkan bahwa pendidikan 

                                                           
4 Claude Levi-Strauss, The Raw and the Cooked: Introduction to a Science of 

Mythology (New York: Harper Colophon Books, 1975). 

https://openlibrary.org/search/subjects?q=New%20York
https://openlibrary.org/publishers/Harper_Colophon_Books
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keagamaan selayaknya berdialektika dengan agenda dan 

praktek pendidikan dalam masyarakat.  

Dalam kaitan dengan itu, beberapa catatan penting 

dari pemikiran para ahli didialogkan untuk membantu 

memetakan segi-segi Pendidikan Kristiani yang layak 

diperhatikan dalam pengembangannya Indonesia. Melalui 

pergulatan kontekstual itu terbuka ruang yang besar bagi 

konstruksi pendidikan keagamaan khas Indonesia.  

 

B. Pemikiran mengenai Pendidikan 

Kenyataan lain yang tidak bisa dinafikan adalah bahwa 

dinamika pendidikan sebagai strategi peradaban manusia 

yang telah mengiringi pemaknaan kehidupan manusia dari 

waktu ke waktu, menunjukkan ambiguitas dalam dirinya. 

Selain kenyataan terbangunnya peradaban manusia, 

kenyataan lainnya adalah masyarakat juga mengalami krisis, 

tragedi dan konflik. Dalam beberapa dasawarsa belakangan ini 

saja, peta kependudukan dunia mengalami perubahan karena 

ketimpangan dan dominasi ekonomi, invasi politik, perang, 

bencana alam, kelaparan, pertikaian berbasis agama maupun 

pergerakan sosial masyarakat lainnya. Realitas itu menunjuk 

dengan jelas bahwa pendidikan – yang tidak bebas nilai – patut 

senantiasa ditinjau karena selalu terkandung kemungkinan 

untuk mengarahkan manusia pada kepentingan kelas 

dominan.  

Tidaklah berlebihan jika dalam struktur, fungsi dan 

praktek masyarakat yang kompleks, pendidikan masa kini 

berurusan dengan upaya secara sengaja untuk menjadikan 

masyarakat manusia sebagai pelaku keadilan dan perdamaian 

dalam kesetaraannya sebagai manusia. Terdapat perubahan-

perubahan yang merupakan hasil belajar masyarakat yang 

sumbernya ada di dalam masyarakat itu sendiri; atau sumber 
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dari luar dan adopsi berbagai kompleksitas sumber-sumber 

itu dengan cara-cara yang dipikirkan masyarakat itu sesuai 

baginya. Dengan demikian, terdapat hubungan antara 

kontinuitas dan perubahan.  

Pada sisi lain, realitas memperlihatkan bahwa 

konsep-konsep pendidikan terkonstruksi oleh aspek-aspek 

khas dalam setiap masyarakat. Jadi, berkaitan dengan filosofi 

dan perubahan sosial dari waktu ke waktu. Dari skopa lokal 

sampai global, dinamika aktualisasi pendidikan selalu terjadi. 

Demikian halnya dengan penekanaan pendidikan dalam 

masyarakat tertentu yang bahkan menjadi karakter khas suatu 

masyarakat.  

Bagi kalangan fungsionalis, pendidikan berhubungan 

dengan fungsi masyarakat itu sendiri. Pendidikan berfungsi 

untuk mengikat anggota masyarakat, yakni menciptakan unit 

sosial dan solidaritas. Sekolah, misalnya, dianggap sebagai “a 

society in miniature”.5 Di dalamnya terdapat aspek sosialisasi, 

integrasi sosial, penempatan sosial dan inovasi sosial budaya. 

Bahasa teknis yang dipakai untuk memperlihatkan dinamika 

ini adalah sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dianggap 

menekankan peranan komunitas dan strukturnya, sementara 

edukasi dianggap lebih menonjolkan peranan personal. 

Sosialisasi dan edukasi sering dipisahkan padahal keduanya 

terikat dan terkait karena yang satu mengandung yang 

lainnya, begitu pula sebaliknya. 

Dengan beberapa pertimbangan kritis, sejumlah ahli 

tetap menganggap perlu untuk membedakan sosialisasi dan 

edukasi, atau dengan pembedaan yang lain yakni transmisi 

dan transformasi, walau tidak mungkin dipisahkan. 

                                                           
5 Emile Durkheim, Education and Sociology (New York: Free Press, 1956), 49-

61.  
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Sebagaimana dikatakan oleh Bourdieu mengenai ketegangan 

dan hubungan antara individual dan struktur:6 

“If we wish to avoid the dichotomy between 
individualism and structuralism: “This means that 
our object becomes the production of the habitus, 
that system of dispositions which acts as mediation 
between structures and practice; more specifically, 
it becomes necessary to study the laws that 
determine the tendency of structures to reproduce 
themselves by producing agents endowed with the 
system of predispositions which is capable of 
engendering practices adapted to the structures and 
thereby contributing to the reproduction of the 
structures.”  

Dengan demikian, pemahaman mengenai sosialisasi dan edukasi 

berhubungan erat dengan struktur dan praktik dalam 

masyarakat. Sosialisasi dan edukasi dibedakan untuk 

memperlihatkan bahwa sosialisasi tidaklah cukup memadai 

untuk menampung pemahaman dan praktik Pendidikan 

Kristiani. Namun demikian, tidak mungkin ada cara lain yang 

dapat dilakukan tanpa sosialisasi. Sebagian pandangan 

menempatkan edukasi sebagai dimensi dari sosialisasi. Sebagian 

lain melihatnya sebagai dua entitas dan proses yang berpangkal 

pada asumsi yang berbeda dan berujung pada tujuan yang 

berbeda pula. 

 Pemikiran Paulo Freire, Antonio Gramsci dan Emile 

Durkheim akan ditelisik untuk melihat relasi antara struktur 

dan fungsi pendidikan, secara personal maupun komunal. Ini 

juga digunakan sebagai bahan dialog dalam konstruksi 

Pendidikan Kristiani yang kontekstual.  

 

                                                           
6 Pierre Bourdieu, “Cultural Reproduction and Social Reproduction” dalam J. 

Karabel and A.H. Hasley (eds.), Power and Ideology in Education (Oxford: 

Oxford University Press, 1977a), 487. 
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B.1 Pemikiran Paulo Freire: Pendidikan Yang 

Membebaskan  

Hal berharga dari pemikiran Freire adalah kepekaan 

dan strategi membangun pendidikan yang tanggap terhadap 

penindasan secara struktural yang multiwajah dan berlapis. 

Perspektif kritis Freire ini membantu untuk membentuk 

paradigma pendidikan yang kontekstual dalam konteks 

masyarakat yang sementara mengharapkan makin baiknya 

demokratisasi seperti di Indonesia, dan latar belakang 

masyarakat Maluku yang pernah dan sementara mengalami 

kolonialisasi, nasionalisasi dan globalisasi. Pendidikan literasi 

di Brasil, dalam hal ini, dapat dilihat sebagai bahan komparasi.  

Freire memulai dari pengalaman konteks (lokal, 

nasional dan global) dan dari sana melakukan pemetaan serta 

membuat penuntun mengenai dampak kondisi sosial 

(penindasan) bagi perkembangan masyarakat selanjutnya, 

khususnya dalam upaya mendidik masyarakat. Ia memilih 

pendekatan pendidikan sebagai “practice of liberation”. Hasil 

dari pemetaaan itu membawanya pada keyakinan mengenai 

siapa yang layak menjadi subyek pendidikan bagi kaum yang 

tertindas, yang tidak lain adalah masyarakat tertindas itu 

sendiri.  

“Because it is a distortion of being more fully human, 
sooner or later being less human leads the oppressed to 
struggle against those who made them so. In order for 
this struggle to have meaning, the oppressed must not, in 
seeking to regain their humanity (which is a way to 
create it), become in turn oppressors of the oppressors, 
but rather restorers of the humanity of both. This, then, 
is the great humanistic and historical task of the 
oppressed: to liberate themselves and their oppressors as 
well. The oppressors, who oppress, exploit, and rape by 
virtue of their power, cannot find in this power the 
strength to liberate either the oppressed or themselves. 
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Only power that springs from the weakness of the 
oppressed will be sufficiently strong to free both.7” 

Pendidikan model ini mengarah kepada masyarakat, termasuk 

para penindas, dan juga kepada proses transformasi diri kaum 

tertindas sendiri. Tak dapat dipungkiri bahwa kelompok yang 

tertindas pun menginternalisasi nilai yang dipaksakan para 

penindas. Dalam perspektif Freire ini, upaya kaum tertindas 

untuk pembebasan adalah bukan untuk berbalik menjadi 

penindas melainkan merestorasi dirinya sendiri dan juga para 

penindas itu. 

Jika pendekatan itu diadopsi oleh kelompok non-

poor, dalam konteks lain seperti di Amerika Serikat, menurut 

Freire, mereka sendirilah (kaum kaya) yang seharusnya 

menjadi pendidik. Beberapa hal penting untuk diperhatikan 

jika ingin konsisten melihat pendidikan sebagai praktek 

pembebasan, yakni: [1] Memahami makna “poor” dan “non-

poor” serta hubungan keduanya. Tidak mungkin 

membicarakan kemerdekaan atau pembebasan kaum kaya 

sebagai sesuatu yang berdiri sendiri sebab kemerdekaan 

kaum kaya selalu berhubungan dengan berkurangnya 

kemerdekaan kaum miskin. Kemerdekaan kaum miskin ada 

dalam proses pembebasan mereka. Setiap upaya pembebasan 

kaum miskin tampaknya bisa menjadi ancaman bagi kaum 

kaya, dan setiap upaya pembebasan kaum miskin dilihat oleh 

kaum kaya sebagai pembatasan kebebasan mereka sendiri. 

Intinya, proses dan pedagogi bagi pembebasan kaum miskin 

berbeda dari proses dan pedagogi bagi kaum kaya atau klas-

menengah (non-poor); [2] adalah suatu ironi bahwa kaum 

kaya mendidik diri mereka sendiri untuk tetap kaya dan 

mereka mendidik kaum miskin untuk tetap miskin. Kaum kaya 

mendidik kaum miskin untuk menerima kemiskinan mereka 

sebagai sesuatu yang normal dan alami; [3] Transformasi yang 

                                                           
7 Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Continuum, 1996), 44. 
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dimaksud jelas bersifat historis, sosial, politis, ekonomis dan 

sistemik (menyangkut perubahan sistem secara radikal). 

Kaum kaya atau non-poor termasuk kelompok yang tidak 

merasa perlu transformasi jika posisi mereka dianggap 

terancam atau merasa dirugikan. Dengan pemahaman seperti 

ini, kelompok non-poor akan menolak jenis pendidikan 

semacam ini.8 Pada tingkat dasar, orang tidak dapat berbicara 

atau berpikir mengenai pendidikan tanpa kualifikasi tertentu. 

Pendidikan melibatkan kekuasaan. Di situ terdapat masalah 

ideologi, yakni ideologi kekuasaan yang berusaha 

mereproduksi dan menekankan kepentingan klas penguasa, 

serta ideologi yang dipahami sebagai kemungkinan 

konfrontasi dengan kepentingan penguasa. Di sini perlu 

disadari adanya kekuatan ideologi; [4] Apakah kelompok non-

poor dapat berkumpul, memobilisasi diri sendiri, 

mengorganisir diri dalam beberapa bentuk organisasi politik 

untuk melakukan perubahan? Proses ini tidak bisa dilihat 

semata seperti “intellectual game” tetapi suatu proses 

pendidikan praksis (bertindak dan bukan hanya berbicara, 

berdiskusi setiap hari tertentu dalam beberapa pertemuan 

serta mengulang-ulang analisis yang sama).  

Pada dasarnya, Freire hendak menempatkan 

program dan tindakan pedagogi semacam itu dalam bingkai 

studi ideologi. Demikian katanya,9 

“I don’t want to say stop working with middle-class 
people, no, because I think that it’s possible… But it 
is very important for all of you working in this space 
to study ideology, in order to understand how 
ideology has power, how it hides and masks reality, 
and to understand how people are conditioned. This 
is why I am sure it is a temptation to understand 

                                                           
8 Alice Frazer Evans et al (eds.), Pedagogies for Non-Poor (Maryknoll: Orbis 

Books, 1995), 222-231. 
9 Ibid.  
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freedom, liberation, and transformation as strictly 
subjective. It’s ideology. The dominant ideology 
needs that to continue. And in a society like this, so 
complex, so difficult, it is important to discover this. 
You need eventually to challenge the system.” 

Di sini komitmen dan keyakinan akan mimpi perubahan perlu 

benar-benar dilihat sebagai hal yang signifikan.  

Dari tanggapannya terhadap dua konteks yang saling 

bertolak belakang di atas, beberapa aspek penting bagi 

pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat adalah pemangku kepentingan 

(stakeholder) pendidikan. Sebagai stakeholder 

pendidikan, diri, masyarakatnya dan atmosfer sosial 

ekonomi politiknya adalah totalitas muatan 

pendidikan yang patut direfleksikan sedalam-

dalamnya demi kerangka pendidikan selanjutnya. Jika 

tidak maka pendidikan yang dilakukan maka itu hanya 

akan melanjutkan kekuatan penindasan yang ada baik 

secara implisit maupun eksplisit dalam kehidupan 

masyarakat.  

2. Masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang aktif, 

kreatif dan visioner. Hal ini menjadi kekuatan 

perubahan.  

3. Pertanyaan mengenai apakah fungsi pendidikan 

adalah pertanyaan yang kontekstual. Hal itu 

melibatkan komitmen untuk memproses pendidikan 

yang kontekstual karena pendidikan telah merupakan 

bagian budaya manusia.  

Freire berulang-ulang menegaskan semua hal tersebut dengan 

penekanan-penekanan yang saling melengkapi sehingga 

memperlihatkan jangkauan paradigma pendidikan kritisnya. 
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 Secara meluas, paradigma pendidikan kritis menuju 

pembebasan yang diusungnya, dibingkai oleh pemahaman-

pemahaman yang berdialektika dengan kenyataan riel dalam 

kehidupan kaum tertindas, yakni: 

1. Pemahaman mengenai eksistensi kemanusiaan dan 

tanggung jawab etis dalam sejarah. Sejak awal 

paradigma praksis menjadi titik tolak semua aktivitas 

manusia, termasuk pendidikan. Dengan paradigma ini, 

proses evaluasi dapat dilakukan dengan cara 

intervensi, transformasi, menamainya, yang berlanjut 

pada upaya memberi nilai, memutuskan, memikirkan 

ulang dan memimpikan lagi. Namun, dalam hal ini 

diperlukan etika yang berhubungan dengan 

pemahaman bahwa orang dikondisikan dan 

dipengaruhi. Sejarah adalah dimensi waktuwi yang 

diisi dengan berbagai kemungkinan dan penentuan 

tertentu, sehingga masa depan adalah sesuatu yang 

problematik dan belum diputuskan.10 

Sejarah masyarakat yang dihadapinya adalah sejarah 

dominasi kelompok tertentu atas sesamanya. Realitas 

itu menghasilkan masyarakat yang berbudaya “fear 

freedom” pada kelompok yang mendominasi maupun 

yang didominasi. Ia menyebut gejala ini sebagai 

nekrofilia. Kelompok yang mendominasi sudah 

mencurigai setiap usaha kelompok marjinal untuk 

memperjuangkan kebebasannya. Sementara itu, 

kelompok yang didominasi telah menginternalisasi 

budaya penindasan dan melihat kebebasan sebagai 

utopia. Invasi budaya digunakan sebagai instrumen 

dominasi. 11  Tema ini menjadi tema sentral yang 

                                                           
10 Paulo Freire, Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy and Civic Courage 

(New York: Rowan and Littlefield Pub., 1998), 6-7. 
11 Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Continuum, 1996), 154. 
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menghidupi paradigma pendidikan pembebasan oleh 

Freire. Investigasi praksis dilakukannya untuk 

memperlihatkan kesenjangan yang ada dan 

membangun perspektif-perspektif pembebasan. 

2. Salah satu perspektif dalam pendidikan pembebasan 

yang dikembangkan adalah bahwa pengetahuan yang 

benar bukanlah sesuatu yang terberikan melainkan 

yang diproses. Oleh karena itu, “epistemological of 

curiosity” membantu kesadaran pembelajar untuk 

memahami dunianya. Epistemologi seperti itu 

menghasilkan “problem-posing education” yang 

mengungkap realitas secara kritis. Sebaliknya, itu 

bertolak belakang dengan pendidikan berbasis 

“banking system” yang menyediakan paket lengkap 

dengan isinya untuk siap dipraktekkan tanpa studi dan 

seleksi kritis terhadapnya.12  

3. Kesadaran (conscientization) menjadi prosedur 

pendidikan sejak awal sampai dengan proses 

selanjutnya. Kesadaran itu diperlukan dalam 

memahami dunia sampai pada kesadaran proses mikro 

dalam ruang belajar. Belajar-mengajar adalah dua sisi 

dari satu koin yang tidak dapat dipisahkan, 

sebagaimana dinyatakannya:13 

“In other words, simply “to teach” is not possible 
in the context of human historical unfinishedness. 
Socially and historically, women and men 
discovered that it was the process of learning 
that made (and makes) teaching possible. 
Learning in social contexts through the ages, 
people discovered that it was possible to develop 
ways, paths, and methods of teaching. To learn, 

                                                           
12 Ibid., 54. 
13 Paulo Freire, Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy and Civic Courage 

(New York: Rowan and Littlefield Pub., 1998), 21. 
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then, logically precedes to teach. In other words, 
to teach is part of the very fabric of learning. This 
is true to such an extent that I do not hesitate to 
say that there is no valid teaching from which 
there does not emerge something learned and 
through which the learner does not become 
capable of recreating and remaking what has 
been thought. In essence, teaching that does not 
emerge from the experience of learning cannot 
be learned by anyone.” 

4. Itu sekaligus berarti bahwa esensi dan proses 

pendidikan adalah dialog yang berdasar pada 

kepercayaan (trust), kasih, kerendahan hati dan 

keyakinan. Dengan begitu diharapkan terciptanya 

iklim “mutual trust” yang mengantar orang-orang yang 

berdialog itu dalam relasi yang akrab dalam menamai 

dunianya bersama-sama, berkomunikasi dengan cara 

“co-participating”.  

5. Proses pendidikan semacam ini menggunakan waktu 

yang panjang karena yang dibentuk adalah kesadaran. 

Kesadaran itu bagian dari pengalaman yang berproses 

dengan cara yang unik, apalagi berhadapan dengan 

kondisi yang akut. Freire menyebut pedagoginya 

sebagai pedagogi pengharapan, sebagai jalan untuk 

memahami proses dengan sabar namun bermakna. 

Freire melihat ontologi pengharapan sebagai berikut: 

“Bahwa proses pendidikan membangkitkan 
pengharapan pada pihak yang tertindas yang 
dimatikan oleh penindas yang merupakan kelas 
dominan dalam masyarakat baik karena 
kedudukan secara politik, sosial, ekonomi, 
maupun pendidikan yang dimilikinya. Untuk itu 
tugas penting yang dimainkan oleh pendidikan 
progresif adalah melakukan analisis politis 
tepat bahwa pengharapan itu dimulai dengan 
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memperlihatkan bahwa kepemilikan itu 
bukanlah sesuatu yang merupakan pemberian, 
melainkan sesuatu yang dikonstruksi dan 
diciptakan. Dengan kata lain, pengharapan yang 
dimaksudkan adalah pengharapan yang kritis. 
Proses mengkreasi kembali adalah proses yang 
membangkitkan pengharapan. Tidak ada posisi 
“netral” dan bahwa dikotomisasi adalah proses 
yang memperlemah.” 

Dampak dari kebangkitan pengharapan itu adalah 

kelompok yang tertindas tidak hanya menemukan 

bahwa mereka dapat berbicara, tetapi lebih dari itu 

bahwa mereka mendapatkan jalan untuk membuat 

kembali dunia. Mereka membicarakan hak mereka dan 

menuntut hak atas budaya dan pengetahuan. Ini yang 

disebut keluar dari “culture of silence”, berpindah dari 

suatu ruang-waktu ke ruang-waktu yang baru. Selain 

berhubungan dengan budaya baru, mereka juga 

memasuki sejarah yang baru. Kebangkitan 

pengharapan ini berhubungan dengan historisitas, 

termasuk di dalamnya dimensi politis. 

Terkait dengan proses ini, Manuel Castells 

menggunakan istilah “identitas” dan mengulas proses 

konstruksi identitas sebagai berikut:14 

 Legitimizing identity: diperkenalkan oleh lembaga-

lembaga dominan dalam masyarakat untuk 

memperluas dan merasionalisasi dominasi mereka 

vis-à-vis aktor-aktor sosial. Identitas ini 

berhubugan dengan kondisi yang disebutkan 

Freire sebagai kondisi “oppressed” (tertindas). 

                                                           
14  Manuel Castells, The Power of Identity (Oxford: Oxford University Press, 

1997), 54. 
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 Resistance identity: digerakkan oleh aktor-aktor 

yang berada pada posisi/kondisi lemah dan/atau 

mengalami stigmatisasi oleh logika dominasi 

sehingga membangun resistensi dan berupaya 

untuk bertahan pada prinsip-prinsip yang berbeda 

dari atau bertentangan dengan lembaga-lembaga 

yang ada dalam masyarakat. Identitas ini 

berhubungan dengan kondisi yang disebut Freire 

sebagai kondisi transisi. Kondisi ini terbuka 

setidaknya terhadap dua peluang: apakah 

identitasnya akan kembali kepada legitimizing 

identity atau justru keluar dari itu dan membentuk 

identitas baru. Itu tergantung pada bagaimana 

memanfaatkan masa transisi dengan optimal.  

 Project identity: ketika aktor-aktor sosial, 

berdasarkan materi-materi kebudayaan yang 

tersedia bagi mereka, membangun suatu identitas 

baru yang meredefinisikan posisi mereka dalam 

masyarakat. Dengan melakukan itu, mereka 

berupaya mentransformasi struktur sosial secara 

umum. Identitas ini berhubungan kondisi dimana 

masyarakat yang tertindas dapat memegang 

kendali bagi dirinya sendiri dan mengkreasi 

counter-culture. Di sini, pembebasan telah terjadi. 

Identitas di atas meliputi identitas personal 

maupun sosial.  

6. Salah satu kelompok pendidikan yang diharapkan 

berpartisipasi dan membawa pengharapan bagi 

perubahan sistem adalah pendidikan tinggi 

(universitas). Universitas dapat memainkan peranan 

penting dalam pendidikan populer ini. Mulai dari 

membuka dirinya menjadi teman bagi perkembangan 

pendidikan populer dimana universitas dapat terbuka 
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untuk menjadi tempat yang nyaman bagi diskusi dan 

proses pendidikan (pertemuan, dll) sampai pada 

evaluasi proses pendidikan yang merangkul dalam 

totalitas keharmonisan, serta saling mengisi antara 

penelitian dan subyek pengajaran (teoretis) sebagai 

hal yang tidak boleh dipisahkan atau didikotomikan. 

Juga membawa universitas kepada fungsi yang kritis 

dan tidak bersikap netral terhadap kondisi sosial-

politik masyarakat, melainkan mentransformasikan-

nya. 

7. Sikap radikal diperlukan. Radikal itu dapat 

mempersepsikan kontradiksi dalam sejarah dan tampil 

secara kritis. Tidak hanya menjadi penonton, tetapi 

menyadari kebersamaan dengan subyek lain yang 

dapat dan mau berpartisipasi secara kreatif dalam 

proses itu dengan menyadari secara tajam proses 

transformasinya agar dapat mempercepat dan 

mencapainya. 

Beberapa hal ini diajukan oleh Freire untuk menyangga proses 

perubahan yang diharapkan dari paradigma pendidikan 

praksis ini. Di sini, Freire membicarakan berbagai pihak dalam 

setting politik pendidikan. Tinjauan kritis ini membantu pihak 

manapun yang berkomitmen pada pendidikan, baik dalam 

evaluasi diri dan praktek pendidikannya selama ini maupun 

dalam tinjauan terhadap praktek dominasi oleh kelompok 

tertentu di dalam masyarakat, termasuk pemerintah, negara 

dan kekuatan global.  

Pendidikan keagamaan berkorelasi dengan pendidikan 

secara umum. Dengan perkataan lain, pendidikan keagamaan 

seyogyanya dilihat dalam kerangka pendidikan yang lebih 

luas. Pendidikan keagamaan tidak terisolasi dari fakta 

kemasyarakatan. Itu berarti kemungkin posisi, masalah, tema, 

prosedur dan prosesnya perlu mempertimbangkan hal ini. 
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Berhubungan dengan upaya Pendidikan Kristiani, selain 

merupakan pencarian yang transenden, juga berurusan 

dengan religiositas manusia dan kebebasan manusia maka 

studi mengenai pemikiran dan praksis pendidikan Paulo 

Freire dapat menjadi contoh untuk menunjang studi ini dalam 

konteks Indonesia. 

B.2 Pemikiran Antonio Gramsci 

Pokok pikiran Antonio Gramsci yang dipertimbangkan 

dalam membangun paradigma pendidikan adalah mengenai 

kaum intelektual, yang dalam pendidikan menjadi subyek 

penting pendidikan.15 Gramsci melakukan pemikiran ulang 

mengenai siapa mereka, fungsi intelektual dan relasi 

intelektual dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa semua 

orang secara potensial adalah intelektual dalam pengertian 

memiliki dan menggunakannya. Tetapi tidak semua intelektual 

menjadi intelektual karena fungsi sosialnya untuk memberi 

ide dan aspirasi bagi masyarakatnya. Fungsi sosial itu 

membentuk karakter intelektual, apakah formasi “intelektual 

profesional tradisional” atau “intelektual organik”. Dengan 

demikian, kemungkinan itu terbuka terhadap pengakuan para 

intelektual dari klas manapun; atau, dari arah yang lain, akan 

terkikis sekat tebal masyarakat berklas, menuju masyarakat 

tanpa klas.  

Kualitas intelektual baru adalah partisipasinya dalam 

kehidupan nyata. Mode of being dari intelektual yang baru 

bukan lagi hanya dalam mengekspresikan perasaan dan hasrat 

melainkan dalam mengorganisir, konstruktor, permanent-

persuader, dan tidak sekadar orator; hal mana spesialisasi 

berjalan bersama sifat politis dari intelektual. Jika tidak 

demikian maka tipe intelektual hanya akan menjadi 

                                                           
15  Lih. Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (New York: 

Columbia University Press. 2010).  
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spesialisasi namun kehilangan aspek “pengarah”-nya 

(directive). Menurut Gramsci, perlu strategi cepat dan ampuh 

untuk berasimilasi dan menaklukkan intelektual tradisional, 

serta mengelaborasi intelektual organis di dalam kelompok 

itu. Untuk itu, konteks masyarakat mempengaruhi karakter 

intelektual yang dihubungkan juga dengan pekerjaan dan asal 

partai politiknya.16 

Dalam relasi antara intelektual dan pendidikan, yang 

penting adalah manusianya, bukan kurikulumnya. Dengan 

menyebutkan manusia, maka yang dimaksud adalah segenap 

kompleksitas sosial yang diekspresikannya. Tugas pendidikan 

adalah menciptakan intelektual organik. 17  Organisasi 

pendidikan berelasi dengan organisasi kebudayaan. Ini 

termasuk dalam fakta krisis pendidikan yang terjadi karena 

proses partikularisasi dan diferensiasi yang carut-marut, tanpa 

prinsip yang jelas, tanpa studi kelayakan maupun perencanaan 

secara sadar. Untuk itu perlu adanya transformasi dalam 

berbagai hal, khususnya pada upaya menempatkan pendidikan 

sebagai urusan publik yang tidak terbatas pada kelompok 

tertentu. Pendidikan yang dimaksud bertujuan mengkreasikan 

nilai fundamental dari humanisme, disiplin diri-intelektual, 

kemandirian moral yang penting untuk bersusulan dengan 

spesialisasi yang akan dikembangkan. 18  Pada fase akhir, 

pendidikan perlu berkontribusi bagi pengembangan elemen 

tanggung jawab yang independen dari setiap individu. 

Sekolah mesti menjadi sekolah yang aktif dan 

kulminasinya adalah menjadi sekolah yang kreatif.19 Berdasar 

pada tipe sosial ”kolektivisasi” (memperluas kepribadian 

dengan otonomi dan tanggung jawab, tapi dengan moral yang 

                                                           
16 Ibid., 20. 
17 Ibid., 27. 
18 Ibid., 32. 
19 Ibid., 33. 
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solid, homogen dan kesadaran sosial. Proses pendidikannya 

spontan dan otonomi, dengan menempatkan guru sebagai 

pembimbing yang ramah sebagaimana biasa hanya terjadi 

pada fase universitas. Metode pendidikan yang patut 

dikembangkan adalah metode yang terasimilasi dengan 

kehidupan yang diperoleh dalam keluarga dan masyarakat. 

Dengannya barulah dapat menjadikan murid memiliki 

kemampuan aktif, serta tidak pasif dan mekanis. Sebenarnya, 

jika aspek-aspek itu sudah ada dalam tradisi pendidikan maka 

tidak sulit untuk menciptakan strata intelektual baru.20 

B.3 Pemikiran Emile Durkheim 

Pemikiran berharga dari Durkheim dalam hubungan 

dengan pendidikan antara lain mengenai pemetaan solidaritas 

dalam masyarakat, yakni Solidaritas Mekanis dan Solidaritas 

Organik yang dinyatakan berlaku pada tipe masyarakat yang 

berbeda. Kedua tipe solidaritas ini disajikan secara terpisah, 

hal mana penting untuk dibandingkan kepada masyarakat 

yang sudah tidak hanya memiliki satu tipe saja, seperti 

masyarakat di Indonesia. Hal yang lainnya adalah 

hubungannya dengan pemetaan antara transmisi dan 

transformasi atau juga indiviu dan kelompok.  

Durkheim mulai dengan menekankan bahwa istilah 

mekanis tidak dimaksudkan menunjuk pada hal mekanis 

sebagai pengada proses atau hasil yang artifisial. Istilah ini 

digunakan Durkheim untuk menunjuk pada jenis solidaritas 

yang dianalogikan dengan kohesi yang menghubungkan secara 

bersama-sama elemen-elemen yang masih mentah. Bahwa 

makhluk hidup mirip satu dengan yang lainnya; mereka tidak 

bisa bergerak sendiri secara independen sebagaimana sebuah 

tubuh yang anorganik. Hal ini berhubungan dengan cara 

                                                           
20 Ibid., 43. 
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pandangnya dalam melihat masyarakat seperti dan sebagai 

makhluk hidup yang berfungsi. 21  

Solidaritas mekanis adalah tipe solidaritas manusia 

yang berkembang karena manusia terlibat di dalam aktivitas-

aktivitas yang serupa secara esensial dan aktivitasnya adalah 

aktivitas kolektif. 22  Kemudian muncul dan dominan 

masyarakat dengan kesadaran kolektifnya (collective 

consciousness) dan dengan kondisi demikian diartikan bahwa 

individu justru mendapatkan pemenuhannya; yakni dengan 

menjadi collective being. Collective consciousness menjadi 

superior force and transcendent authority yang mengikat 

orang-orang. Individualitas lalu menjadi nihil. Individu 

bukannya tidak eksis melainkan dianggap sudah menjadi 

makhluk sosial, personalitas individu terabsorbsi dalam 

masyarakat. Sosialitasnya berhubungan dengan keterikatan 

dengan hubungan-hubungan yang dianggap sudah terberikan 

(hubungan darah, lingkup sosial dalam keluarga, dll.) dan 

selanjutnya hanya perlu difungsikan sesuai dengan hal itu. 23 

Pola gerak solidaritasnya adalah sentripental.  

Sementara itu Solidaritas Organik justru dimulai 

dengan hal yang privat (walau tidak hanya mengenai individu) 

dan muncul karena komplementaritas dari individu yang pada 

saat bersamaan sedang mengejar tujuan-tujuan yang berbeda. 

Walaupun tujuan mereka berbeda-beda namun yang 

menyatukannya adalah ketergantungan satu dengan yang 

lainnya. Individu menjadi aktor penting, independen dan yang 

membangun solidaritas melalui spesialisasi dan keunikannya. 

Individu-lah yang memulai relasi sosial dan dalam prosesnya 

keunikan setiap individu itu tetap dipandang penting dan 

                                                           
21 Emile Durkheim, The Division of Labor in Society. New York: the Free Press 

1984, 84. 
22 Ibid., xv. 
23 Ibid. 227. 
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diakui secara baik dalam relasi sosial selanjutnya, termasuk di 

dalamnya kemungkinan untuk bersaing satu dengan yang lain. 

Asumsinya bahwa setiap orang berbeda satu dari yang lainnya. 

Dan solidaritas organik akan mungkin berjalan jika setiap 

orang mempunyai ruang bertindak yang di dalamnya individu 

bergerak secara independen namun tidak melampaui yang lain 

karena membutuhkan individu yang lain. Hal itu berhubungan 

dengan kerja individu tertentu yang cenderung memiliki 

spesialisasi tertentu dan organisasi yang tersegmentasi. 

Namun spesialisasi dan segmentasi itu dianggap sebagai jalan 

antara untuk menemukan otonomi. Pola gerakan solidaritas-

nya adalah sentrifugal. 24 

Walaupun penekanan yang begitu kuat terhadap 

individu dan kelihatannya berhadapan dengan solidaritas 

mekanis tetap saja terdapat kesadaran bahwa individu tidak 

bisa dipisahkan dari kolektivitasnya. Bahkan dalam 

kemunculan dan peningkatannya, tidaklah cukup meng-

andalkan bakat individu atau distimulasi menyimpang kepada 

bakat itu semata. Diperlukan variasi yang tidak dapat terjadi 

dalam kondisi berlawanan secara tegas dengan yang 

dinyatakan oleh kesadaran kolektif.25  

Dalam konteks masyarakat modern Indonesia, dimana 

pengaruhnya telah menjangkau negeri-negeri/desa-desa, tipe-

tipe solidaritas sudah berkelindan. Oleh karena itu solidaritas 

mekanis sudah mengalami penyesuaian tertentu. Sementara 

itu, masyarakat mengembangkan solidaritas organik dimana 

kesadaran kolektif masih kuat dan diperlukan. Apalagi 

menelisi konteks dimana masyarakat negeri-negeri mengalami 

marjinalisasi, kesadaran kolektif, baik untuk resistensi 

maupun pemberdayaan, masih operatif. Di sini pemikiran 

Durkheim esensial untuk dijadikan bahan perbandingan.  

                                                           
24 Ibid, 140.  
25 Ibid., 226. 
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B.4 Pemikiran Ki Hajar Dewantara: Taman Siswa 

Azas pendidikan yang penting dari pemikiran Ki Hajar 

Dewantara adalah azas kebudayaan dalam konteks 

kebangsaan. Keterhubungan pendidikan dan kebangsaan 

adalah pada fungsi pendidikan untuk memajukan bangsa.26 

Sebuah pemikiran visioner dalam pra-Indonesia merdeka, 

yakni bahwa pendidikan merupakan unsur penggerak 

perubahan kebudayaan dan perubahan sosial.27 Dalam hal ini, 

pendidikan dilihat sebagai usaha kebudayaan. 28  Hal itu 

menunjuk pada aktivitas yang sangat luas, namun dalam 

kerangka mengembangkan budaya Indonesia.  

Azas berikutnya adalah tertib dan damai yang abadi. 

Terkandung di dalamnya dialektika kehidupan sosial yang 

diharapkan menunjang perubahan sosial. Relasi personal 

dihubungkan dengan membangun kehidupan sosial yang 

berkelanjutan, yakni dengan memperhatikan ketertiban dan 

perdamaian. Azas ini berhubungan dengan azas tut wuri 

handayani, ing madya mangun karsa dan ing ngarso sung 

tulodo.  

Azas yang berikut tergambar dalam pemahamannya 

mengenai pendidikan dengan metafora taman. Sebuah 

lingkungan positif yang sangat mempengaruhi pertumbuhan 

sehat pembelajar. Aspek kejiwaan, fisik, dan relasi sosial 

menjadi hal penting di dalam metafora “taman” ini.  

Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini akan penting 

melihat konteks ke-Indonesia-an sebagai komunitas yang 

sementara mengembangkan pendidikan yang bertindih tepat 

dengan kebudayaan dan peradaban Indonesia.  

                                                           
26

 H.A.R.Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik 

Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta 2012, 319.  
27

 Ibid., 320. 
28 Ibid. 
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C. Pemikiran mengenai Pendidikan Kristiani 

Dalam sejarah pemikiran Pendidikan Kristiani, yang 

banyak dikutip dan digunakan sebagai pegangan bagi 

pengembangannya secara global adalah pemikiran para pakar 

pendidikan Barat, seperti Horace Bushnell, George Albert Coe, 

C. Ellis Nelson, John Wasterhoff III, Bernard Merthaler dan 

Thomas Groome. Dalam berbagai analisis mereka, sebagian 

besar terdapat kesadaran untuk membedakan secara kritis 

antara sosialisasi dan edukasi.  

Horace Bushnell melihat transmisi Pendidikan 

Kristiani terkait dengan fungsi pengasuhan orangtua terhadap 

anak. Sementara George Albert Coe melihat PAK sebagai 

pendidikan kreatif yang menempatkan partisipasi individu 

dalam kesadaran sosial melalui interaksi sosial dalam 

kerangka mendorong perbaikan masyarakat. Ellis Neson 

melihat Pendidikan Kristiani sebagai sosialisasi yang kritis dan 

dialektis dalam kesadaran bekerja sama secara mutual.  

Lebih jauh, John Wasterhoff III melihat adanya upaya 

secara sengaja dalam persekutuan Kristen untuk mendidik 

anggota-anggotanya. Hal itu menempatkan secara berurutan 

intentional religious socialization yang menjadi proses 

enculturation. Baginya, proses edukasi ada tapi merupakan 

bagian dari sosialisasi, yang melibatkan upaya sengaja, 

sistematik dan berkelanjutan untuk mentransmisi 

pengetahuan, sikap, nilai, perilaku atau sensibilitas 

(hubungannya dialektis). Wasterhoff malah menawarkan 

untuk mengganti sekolah yang sarat dengan instruksi kepada 

komunitas enlulturasi iman. Jika Bernard Merthaler, seorang 

tokoh sosialisasi, melihat bahwa semua manusia (sadar atau 

tidak disadari) adalah produk sosialisasi, Thomas Groome 

lebih menekankan pendekatan edukasi dalam PAK.  
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Bagi saya, pendekatan ini tidak dapat secara tegas 

dibedakan apalagi dipisahkan. Hal ini berkaitan dengan 

konteks Asia dan khususnya Indonesia. Konteks yang 

dimaksud adalah bahwa Pendidikan Kristiani menjadi salah 

satu sumber dinamika perubahan sosial dan bukannya 

pemaksaan terhadap stabilitas masyarakat.  

Thomas H. Groome menyebut Pendidikan sebagai:29 

“A political activity with pilgrims in time that 
deliberately and intentionally attends with people to 
our present, to the past hertitage it embodies, and to 
the future possibility it holds for the total person 
and community.” 

Pemaknaan tersebut memperlihatkan beberapa elemen 

penting. Elemen pertama adalah “political activity” sebagai 

ruang sosial pendidikan yang bertindih tepat dengan berbagai 

upaya yang di dalamnya aktivitas membangun kehidupan 

bersama menjadi sentranya. Hal ini juga berkorelasi dengan 

elemen “waktu” dimana yang satu mengidentifikasikan yang 

lainnya dan yang di dalamnya proses pendidikan melakukan 

ziarahnya. Groome menekankan pentingnya “keseimbangan” 

antara warisan masa lalu, pengalaman masa kini dan tanggung 

jawab masa depan. Elemen lain yang diangkat oleh Groome 

adalah sikap yang serius dan cermat dalam memahami 

konteks. Konteks dimaksud menyertakan pemahaman 

mengenai waktu yang membingkainya. Pada satu sisi, hal ini 

tampaknya mengandung upaya membaca sejarah masyarakat 

dan, pada sisi lain, menjadi motivasi untuk bersungguh-

sungguh melakukannya karena tujuan pendidikan yang 

dianggap penting dalam pembentukan pribadi maupun 

masyarakat.  

                                                           
29 Thomas H. Groome, Christian Religious Education: sharing our story and 

vision (San Francisco: Jossey – Bass Pub., 1980), 21.  
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Dengan perkataan lain, terdapat muatan holistik yang 

melihat sejarah individu dalam komunitas dulu, sekarang dan 

masa yang akan datang. Ini memberi indikasi dua sisi, yakni 

bahwa perkembangan masyarakat mengandung pendidikan 

dan bahwa pendidikan terlibat sepenuhnya dengan 

masyarakat. Walaupun demikian, pernyataan ini sebaiknya 

dilihat sebagai suatu upaya yang membutuhkan keterlibatan 

dengan paradigma sebagai hasil belajar bersama dalam 

masyarakat. 

Dalam upaya itu, secara implisit, bagi Groome, 

terdapat pencarian akan Yang Transenden. Dengan perspektif 

itu, pendidikan menjadi bagian inti dari keagamaan, dan pada 

saat yang sama menjadi bagian inti dari masyarakat. 

Pendidikan dan agama merupakan dua entitas yang tidak 

terpisahkan. Sebelumnya, terkait dengan aktivitas agama dan 

pendidikan, ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya 

pendidikan mengarah pada pencarian manusia akan Yang 

Transenden, dan karena itu tidak perlu dipisahkan antara 

pendidikan umum dan pendidikan agama. Termasuk 

dalamnya sejarah komunitas Kristiani sebagai bagian dari 

sejarah masyarakat. Pendidikan Kristiani, sebagaimana juga 

pendidikan lainnya, terjalin erat dengan kehidupan 

masyarakat. Perkembangan pendidikan agama merupakan 

salah satu dimensi penting dalam pembangunan kehidupan 

masyarakat. Sebaliknya pula, dinamika sosial kemasyarakatan 

sangat mempengaruhi konstruksi sistem dan strategi 

pendidikan agama. Pendidikan keagamaan sebagai bagian dari 

pendidikan secara umum melakukan fungsi yang sama.  

Namun pengalaman turut memperlihatkan bahwa 

dominasi pengajaran agama dan subordinasi ilmu-ilmu lain di 

hadapan agama, serta diskriminasi kelompok minoritas oleh 

pendidikan agama dari kelompok mayoritas mengakibatkan 

pemaknaan pendidikan keagamaan menjadi lebih terbatas. 
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Pendidikan keagamaan lalu dipandang sebagai spesifikasi 

pendidikan yang secara khusus berhubungan dengan 

pergumulan manusia dalam hubungan dengan Yang 

Transenden. Groome kemudian mendefinisikan pendidikan 

keagamaan sebagai berikut:30 

“religious education activity is a deliberate attending 
to the transcendent dimension of life by which a 
conscious relationship to an ultimate ground of being is 
promoted and enabled to come to expression” 

Pendefinisian Groome bukanlah kesimpulan yang tak 

beralasan. Sebagaimana telah disebutkan, sejarah pendidikan 

di Amerika memiliki pengalaman tertentu dan karena itu 

sensitif untuk tidak menghubungkan secara spontan 

pendidikan keagamaan dengan pendidikan bernuansa religius 

yang berorientasi pada Sang Transenden. Penekanan pada 

relasi dengan eksistensi Sang Transenden lebih diutamakan. 

Pengalaman itu berdampak pada dunia pendidikan umum 

maupun pendidikan keagamaan. Pemisahan gereja dan negara 

dilanjutkan dengan pemisahan seminari-seminari dari 

universitas-universitas, penentuan pengajaran mata pelajaran 

agama dan lain-lain. Kebijakan itu menimbulkan pro-kontra di 

kalangan masyarakat. 

Betapapun demikian, keterjalinan antara pendidikan 

umum dan pendidikan keagamaan adalah suatu fakta. Fakta-

fakta sosial memperlihatkan bahwa pendidikan umum tidak 

dapat menyangkali keberadaan dan peranan agama dalam 

kehidupan masyarakat; sementara pendidikan keagamaan 

tidak dapat mengisolasi diri karena akan berjalan tanpa 

makna. Gabriel Moran menyatakan bahwa kondisi itu 

berbahaya bagi kebijakan publik Amerika karena kebijakan 

politik dapat menudungi dirinya di bawah retorika 

keagamaan. 

                                                           
30 Ibid., 21.  
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“Two facts about the United States are widely 
acknowledged: First, on any scale of national religiosity 
(belief in God, prayer, attendance at religious services) 
the United States ranks near the top; second, there is a 
scandalous ignorance of religion, both an individual’s 
own religion and the religion of others. This 
combination is dangerous in relation to public policy.31“ 

Dari analisisnya terlihat bahwa perbedaan pemahaman 

mengenai pengajaran dan ruang lingkup pengajaran di ruang 

publik telah mengakibatkan lahirnya kebijakan besar dalam 

praktik publik Amerika, serta berdampak pada pemahaman 

dan praktik di negara-negara yang lain.  

Groome memperlihatkan bahwa “pendidikan 

keagamaan/religiositas” menjadi payung bagi penamaan 

upaya-upaya yang berhubungan dengan pencarian akan Yang 

Transenden. Sementara itu, Christian Religious Education 

menunjuk pada upaya pendidikan oleh kelompok Kristiani 

(from within). Groome membedakan antara religious education 

dan Christian religious education. Sifat Christian Religious 

Education didefinisikannya sebagai:32 

“a political activity with pilgrims in time that 
deliberately and intentionally attends with them to the 
activity of God in our present, to the Story of the 
Christian faith community, and to the Vision of God's 
Kingdom, the seeds of which are already among us.”  

Terdapat dua segi yang menonjol selain aspek 

transenden, yakni kisah komunitas Kristen dan aktivitas 

                                                           
31  Gabriel Moran, Speaking of Teaching: Lessons from History (Lanham: 

Lexington Books, 2008), 121. Pernyataan di atas dalam rangka memperlihatkan 

perbedaan persepsi mengenai “pengajaran (teaching)”, yang berujung pada 

kebijakan pemisahan negara dari gereja. Moran memperlihatkan sisi lain dari 

kebijakan itu. Dalam analisa Moran, hal itu berhubungan dengan fenomena 

Protestantisme dan negara. Denominasi Kristen dan agama yang lain merasa 

tidak termasuk dalam kategori itu. Selanjutnya, perwakilan negara pun kemudian 

tidak membahas kelanjutan dari kebijakan penting itu. 
32 Groome, Christian Religious Education, 25. 
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politik. Di sini Groome menegasi dikotomi privat-spiritual dan 

sosial-politis. Dengan bahasa yang lebih menekankan 

kombinasi antara konteks dan tindakan membuat makna 

(meaning making), Seymour mendefinisikan Pendidikan 

Kristiani sebagai berikut:33 

“… context in which people engage life with the great 
traditions of faith, religious experience, and the 
resources of our culture. We seek to know what our 
lives mean in light of God and how we are called to 
participate in God's grace, love, and hope in the midst 
of life.” 

Sifat ini sangat berhubungan tujuannya dengan eksistensi dan 

fungsi komunitas Kristiani yang dirangkum dalam tiga 

pengelompokan secara tradisional, yakni kerygma, koinonia 

dan diakonia. Di tempat lain, Maria Harris menambahkan 

leitourgia dan didache.34 Hal itu berhubungan dengan tujuan 

pamungkas dari Pendidikan Kristiani yang disebut oleh 

Groome dan Seymour, yakni sebagai “vision of God’s kingdom”. 

Tujuan yang kemudian menempatkan tujuan pendidikan ini 

pada level metapurpose karena visi kerajaan Allah itu 

berhubungan dengan iman Kristiani dan pembebasan 

manusia. Jadi, terdapat jalur dua arah dalam memahami 

pendidikan keagamaan, khususnya Pendidikan Kristiani. 

Upaya mencari Yang Transenden dan ekspresi pencarian 

manusia dalam pendidikan yang baik menjadi sesuatu yang 

dipandang religius. Ternyata pencarian akan Yang Transenden 

itu berbalik pada pengangkatan martabat manusia dalam 

peradabannya. Sang Transenden bertindak untuk manusia, 

dan manusia mempraktekkan upaya untuk memahami Sang 

Transenden itu.  

                                                           
33  Jack L. Seymour, Mapping Christian Education: Approaches to 

Congregational Learning (Nashville: Abingdon Press, 1990), 120. 
34 Maria Harris, Fashion Me a People: Curriculum in the Church (Louisville: 

Westminster John Knox Press, 1989). 
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Berhubungan dengan hal-hal di atas, maka Pendidikan 

Kristiani perlu melakukan pemetaan dan membuat 

pendekatan. Tidak ada petunjuk khusus, tidak juga ada teori 

yang dominan. Namun dalam sejumlah tulisan, ada beberapa 

hal yang dapat dipetakan oleh Seymour:35 

“Four clues coalesce in these chapters: (1) facing into 

the world is the task for Christian education. (2). The 

congregation is the primary setting for Christian 

education. (3). Theological reflection is the 

methodology. (4). Religious learning occurs in 

hospitable, just and open spaces for conversation and 

truth-telling.” 

Selain itu, beberapa pendekatan yang dikembangkan antara 

lain:36 

 Transfor-
mation  

Faith 
Community 

Spiritual 
Growth 

Religious 
Instruction 

Goal  Assisting 
people and 
communities 
to promote 
faithful 
citizenship 
and social 
transforma-
tion 

Building 
communities 
that promote 
authentic 
human 
development
; helping 
persons 
enact 
community  

Helping 
persons 
enhance the 
inner life and 
respond with 
outward 
action to 
others and 
cosmos 

Enabling 
learner to be 
grounded in 
the Biblical 
faith and 
make 
connections 
between the 
content of 
the faith and 
living 

Teacher Sponsor who 
invites 
learners into 
partnership 
for reflection 
and action  

Leaders who 
facilitate 
small groups 
and help 
congregation
s structure 
for parish life 
and mission 

Guide or 
pilgrim on the 
journey of 
inner life and 
outward 
response with 
others 

Teacher in 
partnership 
with learners 
building a 
space and 
process for 
learning 

                                                           
35 Seymour, Mapping Christian Education, 121. 
36 Ibid., 30. 
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 Transfor-
mation  

Faith 
Community 

Spiritual 
Growth 

Religious 
Instruction 

Learner Free and 
responsible 
historical 
agents  

People and 
communities 
of faith  

Person on a 
Journey 

Responsible 
contributors 
to a learning 
process; 
partner 

Process 
of 
Educa-
tion 

Seeing-
Judging- 
Acting 

Service- 
Reflection-
Action 

Silence, 
listening, 
sabbath, 
study, service 

Theological 
reflection 
occurring in 
knowing, 
interpreting, 
living and 
doing the 
faith 

Context The 
Compassionn
ate church 
and it’s 
ministries in 
and with the 
world  

The 
congregation 
set within a 
wider 
community  

Any setting 
where a 
person 
engages 
spiritual 
formation and 
social 
outreach  

Homemaking-
a learning 
community 
that 
empowers 
faithful 
learning 
across the 
ages 

Implicat
ions for 
Ministry 

Supporting 
the church’s 
call to 
become an 
alternative 
way if seeing 
life, of being, 
and of living  

Assisting 
groups and 
churches to 
enact 
community  
and reach out 
into the 
world 

Connecting 
persons to the 
deepest 
resources of 
life calling 
them to 
relationship, 
friendship, 
care and 
justice 

Preparing 
people with a 
story and 
faith to love 
responsibly 
and faithfully 
in the face of 
the world 

Hal-hal ini ditinjau maupun dijabarkan dalam model-model 

Pendidikan Kristiani yang dianggap kontekstual bagi setiap 

kelompok. 

 

D. Model-Model Pendidikan Agama (Perspektif Kristen) 

Pendidikan Kristiani berkorelasi dengan pendidikan 

umum. Beberapa hal yang memperlihatkan keterjalinan itu 

adalah keprihatinan terhadap perkembangan masyarakat, 
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anggota masyarakat sebagai subyek pendidikan dan sasaran 

pendidikan yaitu membangun kehidupan manusia sebagai 

pribadi maupun eksistensi sosialnya, serta lingkungan secara 

luas. Salah satu perumusan keprihatinan itu antara lain 

bagaimana menciptakan suatu masyarakat yang baik (good 

society) dan di dalamnya terdapat person-person yang baik. 

Hal itu berdasar pada kesadaran bahwa identitas manusia 

pelaku adalah identitas jamak yang menempatkan berbagai 

keanggotaan secara paralel. Sementara itu, berbagai isu 

menyebar kemana-mana, hampir tanpa batasan. 

Pendidikan umum mengembangkan paradigma 

pendidikan yang mengungkapkan pemikirannya mengenai 

masyarakat. Peranan ilmu sosial, psikologi, antropologi, 

filsafat dan berbagai ilmu lain telah menjadikan pendidikan 

menjadi ilmu yang dinamis. Pada sisi lain, pendidikan juga 

memiliki keterikatan dengan perkembangan itu. Pengalaman 

masyarakat Barat dengan lahir dan berkembangnya budaya 

modern memperlihatkan dengan jelas keterikatan itu. Hal itu 

meluas pada masyarakat “Dunia Ketiga” seperti Indonesia. 

Para ahli pendidikan mengevaluasi perkembangan pendidikan 

dan menyimpulkan bahwa pendidikan telah memberi 

kontribusi bagi perkembangan masyarakat, namun juga 

dipengaruhi oleh kondisi aktual setiap waktu. 

Belakangan, budaya posmodern muncul sebagai reaksi 

dan tanggapan terhadap perkembangan negatif dari budaya 

modern. Itu menawarkan visi baru dalam memandang dunia, 

antara lain dengan merevisi premis-premis modern dan 

konsep-konsep tradisional. Ada yang mendekati dengan sikap 

dekonstruksi (seperti Patti Lather) dan ada yang dengan sikap 

mengonstruksi. David Ray Griffin, termasuk aliran 

konstruksionis, yang dalam paket rekonstruksinya 

menawarkan suatu kesatuan yang baru dalam sains, etika, 
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estetika dan institusi agama.37 Di samping itu, ada juga yang 

mendekatinya dengan pendekatan ontologis dan kosmologis, 

yang dengannya melampaui pembedaan antara dekonstruksi 

dan konstruksi.38 Proses ini melibatkan komunitas agama 

sehingga pendidikan agama pun melakukan berbagai 

penafsiran dan pembenahan di sana-sini. Dari sejarah 

Pendidikan Kristiani, dapat terlihat adanya pergeseran 

pendekatan dominan, dari pendekatan teologi (teologi sebagai 

kurikulum) menuju pendekatan psikologis – individual. 

Selanjutnya, dari penekanan pada pendekatan ilmu-ilmu sosial 

menuju pada pendekatan interdisipliner. 

Berhubungan dengan konteks luas itu, dari dan dalam 

sejarah Pendidikan Kristiani terdapat beberapa model 

pendidikan agama yang dipikirkan dan dipraktekkan, dengan 

menjadikan teori sosial sebagai dasarnya, antara lain: 

1. Model Transmisi 

Model ini didominasi oleh kepentingan menjaga tradisi 

dengan cara mensosialisasi nilai-nilai Kekristenan. Pendidikan 

memediasi iman Kristen ke dalam masyarakat. Di dalam 

proses itu terjadi enkulturasi dari budaya asal tradisi kepada 

budaya penerima tradisi. Dalam banyak hal, pendidikan yang 

tergabung dalam practical theology dalam arti tradisional 

menjadi alatnya. Secara khusus dapat disebutkan bahwa 

katekisasi digunakan sebagai medianya. Katekisasi di sini 

dalam arti to resound, to echo, to hand down. Itu menjadi 

church word, dalam pengertian aktivitas instruksional dalam 

Pendidikan Kristiani secara luas. Istilah Christian Education 

yang dimaksud adalah katekisasi oleh pastor kepada anggota 

gereja, pendidikan oleh orangtua kepada anak, antara guru 

kepada anak didik, yang memiliki pijakan kuat. Secara gradual, 

                                                           
37 Patrick Slattery, Curriculum Development in the Postmodern Era (New York: 

Graland, 2000), 30.  
38 Ibid., 32.  
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katekisasi formal merosot dan peran itu lebih banyak diambil 

melalui peranan keluarga dan masyarakat luas. 

Menurut Heitink dan Firet, model ini digunakan untuk 

membawa misi dari pengakuan Kristen: kedatangan Allah 

menjadi manusia, yang dipraktekkan secara konstan dan 

menjadi peristiwa berulang yang mengambil tempat lewat 

hubungan antar-pelayanan manusia. Dalam hal ini, tindakan 

Allah dilakukan melalui aktivitas manusia.39 

2. Model Sosial[-isasi] 

Belakangan, pendekatan terhadap upaya menjaga 

tradisi ini diinterpretasi secara baru sehingga terjadi 

redefinisi, reformulasi dan rekonsepsi istilah-istilah yang 

memayungi Pendidikan Kristiani, khususnya di dalam gereja. 

Salah satu pengajurnya adalah Horace Bushnell (1802-1976). 

Ia menekankan pentingnya pendewasaan iman Kristiani anak 

sejak tahap awal dalam keluarga, dengan penekanan pada 

peranan orangtua. Konsep yang ditekankannya adalah 

“organic unity of society”. Di dalam masyarakat terdapat 

“common source” untuk kehidupan yang mengalir dari 

orangtua kepada anak-anak. Pemikirannya ini sekaligus reaksi 

terhadap revivalisme dan sedikit juga bersinggungan dengan 

tradisi puritanisme yang menekankan konversi (“lahir baru”) 

dengan latar belakang pandangan teologi mengenai tidak 

dapat berkembangnya iman Kristiani karena doktrin 

kejatuhan manusia.40 

Penganjur kedua adalah George Albert Coe. Model 

sosialisasi yang ditekankannya adalah interaksi sosial bagi 

perkembangan pribadi Kristiani. Keterlibatan dalam realitas 

sosial adalah hal penting dalam pendidikan agama. Tanggung 

                                                           
39 Gerben Heitink, Practical Theology: History, Theory, action Domains: Manual 

for Practical Theology (Grand Rapids: W.B. Eerdmans Publishing, 1999), 8. 
40 Groome, Christian Religious Education, 117. 
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jawab tujuan pendidikan keagamaan bukan lagi di tangan 

gereja melainkan di tangan seluruh jaringan sosial. 

“Nothing in Christian education can be more 
fundamental than participation of pupils with one 
another and with their elders in Christian enterprises, 
that is enterprises which aim at social welfare, social 
justice and a world society.” 

Dengan keterlibatan itu, tujuan pendidikan bukan hanya 

tertuju pada kualitas pribadi dan keluarga Kristen melainkan 

pembaruan dan rekonstruksi etos sosial secara keseluruhan, 

karena dengannya kelompok Kristen pun akan dibentuk dan 

tujuan demokrasi Allah akan terealisasi. Berhubungan dengan 

itu, konversi menjadi hal yang tidak diperlukan lagi. 

Nama ketiga adalah Ellis Nelson. Ia menekankan 

proses sosialisasi dengan lebih berkonsentrasi pada makna 

yang dengannya kebudayaan ditransmisikan (dari mana orang 

itu berasal), yakni: [1] menetapkan suatu sistem persepsi 

dalam kerangka relasi dengan pandangan mengenai dunia; [2] 

bentuk-bentuk kesadaran yang berhubungan dengan suatu 

sistem nilai; [3] menciptakan suatu identifikasi diri yang 

keluar dari relasi personal dalam suatu kelompok sosial. 

Menurutnya, ketiga hal itu adalah jantung makna menjadi 

seorang Kristen dan menghidupi iman Kristennya. Sejarah 

komunitas Kristiani (baca: gereja) adalah bagian dari sejarah 

masyarakat. Kekuatan formatif adalah pada komunitas 

Kristen.  

Maria Harris adalah penganjur selanjutnya. Ia 

melakukan proses rekonsepsi, reformulasi dan redefinisi 

pokok-pokok aktivitas gerejawi yang merefleksikan eksistensi 

gereja. Baginya, selama ini ada dua kesalahpahaman: [1] 

edukasi dipandang hanya untuk anak-anak. Implikasinya, anak 

berpikir bahwa edukasi bisa selesai atau pada waktu tertentu 

akan selesai; [2] Edukasi hanya ada satu bentuk, yaitu 
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schooling, sementara yang namanya edukasi informal 

dianggap tidak serius. Padahal gereja pada hakikatnya 

melakukan pendidikan dan bukan sekadar pengajaran. Semua 

aspek kehidupan gereja bersifat edukatif, mengandung 

edukasi dan merupakan bagian dari kurikulum. Lima 

tantangan diangkatnya untuk memahami hal ini, yakni: [1] 

Konteks yang selama ini menyempitkan konsepsi kurikulum 

dan yang lain dianggap “ekstrakurikuler’ (padahal bukan 

hanya sekolah, melainkan juga masyarakat luas dan 

lingkungan kerja). Konteks pendidikan yang lebih luas 

diusulkan sebagai satu-satunya konteks yang layak; [2] 

Konteks pelayanan dan pengalaman dalam masyarakat 

sebagai pendidikan, dan bukan “ekstrakurikuler”; [3] Bentuk 

pendidikan “Knowing the Word, Interpreting the Word, Living 

the Word, Doing the Word; [4] Ibadah, kehidupan sakramen 

dan liturgi dimasukkan dalam pendidikan dan kurikulum 

sepanjang fase hidup manusia (hal ini ditekankan oleh Konsili 

Vatikan II); [5] Pengalaman komunitas sebagai kurikulum 

pendidikan.  

Terjadi pemaknaan secara baru tradisi bergereja namun 

dibingkai dengan formula yang sudah lazim dikenal oleh 

gereja. 

 Sementara itu, John Wasterhoff III menekankan 

sosialisasi yang intensional. Menurutnya, iman hanya dapat 

didewasakan dalam kesadaran diri secara serius dari 

komunitas beriman. Ia menekankan pergantian paradigma 

dari paradigma “schooling-instructional” kepada paradigma 

“community of faith-enculturation paradigm”. Melaluinya, ia 

memandang perlu menggantikan sosialisasi menjadi 

enkulturasi, karena enkulturasi lebih memperlihatkan 

interaksi yang mutual. Pendidikan dilihatnya sebagai: 

“An aspect of socialization involving all deliberate, 
systematic and sustained efforts to transmit or evoke 
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knowledge, attitudes, values, behaviors, or 
sensibilities.” 

Dengan demikian, Pendidikan Kristiani merupakan salah satu 

agen sosialisasi dalam masyarakat. 

 Dari lingkungan Katolik ada Berard Marthaler. Ia 

melihat eklesia sebagai keseluruhan komunitas yang 

mengedukasi dan edukasinya dimengerti dalam misi gereja 

yang total. Komunitas, dalam struktur yang formal dan 

informal adalah pengajar (catechist), dan katekisasi 

disebutnya sebagai “education of faith”. Katekisasi meliputi 

sosialisasi yang ditekankan baik dalam psikologi, sosiologi 

maupun antropologi. Katekisasi mempunyai tiga tujuan, yaitu: 

[1] Perkembangan iman personal (psikologi); [2] Afiliasi 

keagamaan (sosiologi); [3] Merawat dan mentransmisi tradisi 

keagamaan (antropologi).41 

3. Model Dialektis 

Model dialektis adalah model yang menekankan 

pendekatan dialog antara apa yang menjadi standar sosial 

dalam komunitas dan masyarakat dengan edukasi yang 

mengandung aspek kritik dan kepekaan terhadap diri sendiri 

dan lingkungan. Komunitas keagamaan yang juga adalah 

bagian dari masyarakat dapat menjadi agen transformasi/ 

pembebasan sekaligus menyimpan potensi dan menjadi agen 

kontrol/alienasi. Oleh karena itu, pendidikan keagamaan 

diharapkan mengandung upaya mengangkat dimensi etis yang 

kuat. Harison Elliott memang bukan orang pertama yang 

memperkenalkan dimensi etis dalam pendidikan agama tetapi 

dialah yang mencoba secara sistematis menunjukkan bahwa 

etika sosial dan pendidikan agama mesti berjalan bersama-

sama. Dia dan pakar-pakar lain sezaman sangat dipengaruhi 

oleh berbagai reformasi pendidikan yang diperkenalkan kaum 

                                                           
41 Ibid., 121. 
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rekonstrukturalis dengan pemikiran dasar bahwa “the social 

nature of the self makes evident the importance of a social 

theory of education.” 

Dalam hal ini, ia bertolak belakang dengan Reinhold 

Niebuhr (kelompok neo-ortodoksi). Baginya, sifat radikal dari 

“kasih” dapat menjadi basis perubahan sosial, dan strategi-

strategi eksperimental dalam pendidikan dapat menjadi cara 

mengalamatkan masalah-masalah sosial. Sementara Niebuhr 

melihat kasih itu tidak relevan bagi isu-isu sosial yang luas dan 

membawa ekspektasi yang naif bagi kelompok Kristen.42 Dari 

situ, ia melihat bahwa Pendidikan Kristiani menjadi cara yang 

dengannya individu belajar dan bekerja dalam bingkai kerja 

bersama untuk menghasilkan progres sosial.  

4. Model Praksis 

Model ini berkembang di bawah pengaruh Karl Marx, 

khususnya praxis of knowing. Emansipasi dan pembebasan 

hanya dapat dibawa oleh praksis manusia di dalam 

sejarahnya. Cara manusia mengetahui hanya dapat terjadi 

dalam praksis sejarah itu. Habermas mengembangkan cara 

berpikir Marx melalui konsep empirical analytical sciences, 

historical hermenutic sciences dan critical sciences. Sedangkan 

Paulo Freire mengembangkannya dengan menyatakan tiga 

asumsi: humanization is the basic human vocation, people are 

capable of changing their reality, dan education is never 

neutral.  

Menurut Freire, pendidikan yang dimaksud haruslah 

pendidikan yang menghargai martabat setiap pribadi dalam 

masyarakatnya, yang sanggup berhadapan dengan tantangan 

sejarah dan mengkreasi ulang dunianya; dan bukannya 

                                                           
42 Allen J. Moore, “A Social Theory of Religious Education” dalam Allen J. 

Moore (ed.), Religious Education as Social Transformation (Alabama: Religious 

Education Press, 1989), 15. 
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melayani kepentingan penindas. Ia menamai model 

pendidikan itu problem-posing education. Ciri-cirinya adalah 

melakukan demitologisasi terhadap segala sesuatu yang 

dianggap fakta yang sudah pasti dalam masyarakat. Padahal, 

itu hanyalah buatan sepihak, lalu menstimulasi dan membuat 

ulang dalam praksis, sekaligus bersifat profetis karena 

mengasumsikan manusia sebagai makhluk yang 

mentransendensi diri. Dengan demikian, ciri pendidikan ini 

mencakup refleksi terhadap masa lalu, aksi pada masa kini 

dan untuk masa yang akan datang (holistik). 

Menurut Freire, gereja, yang juga menyelenggarakan 

pendidikan, semestinya berpihak untuk menjadi prophetic 

church. Dari visi itu, Pendidikan Kristiani akan mempunyai 

warna tersendiri.  

“In the prophetic church the educational ministry 
consist of an approach of transforming action, political 
praxis at the service of liberaion and humanization. 
The key propositions of church education in the light of 
Freire’s concientization approach include, in short, the 
following tenets: 1). solidarity ... 2). Multifaceted 
conversion as educational goal, involving teachers and 
learners and diverse dimensions (self, relationship, 
community, social structures). 3) consciousness raising 
as appropriation of critical and praxis knowing for 
liberation and community building. 4) deliberate 
release and encouragement of human creativity in 
cooperation with the ongoing work of God in the midst 
of history.43” 

Pekerjaan gereja dan pendidikan berhubungan sangat erat. 

Bagi Freire, pendidikan yang transformatif adalah pendidikan 

yang berdasar pada prinsip-prinsip yang serupa dengan yang 

prinsip-prinsip yang dipegang oleh gereja. Diperlukan 

                                                           
43  Daniel S. Schipani, Religious Education Encounters Liberation Theology 

(Alabama: Religious Education Press, 1988), 27. 
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pemahaman mendasar tentang prinsip mengenai komunikasi, 

khususnya dialog. Dengan dialog maka ciri pendidikan 

transformatif itu teruji.  

Freire menjelaskan keterkaitan dialog dengan nilai-

nilai kesahajaan, kasih, keberanian, kepercayaan, penuh iman, 

pengharapan dan pemikiran kritis. Kesahajaan menjadi syarat 

terjadinya dialog; dialog tidak bisa terjadi jika ada arogansi. 

Kasih merupakan fondasi dan merupakan dialog itu sendiri. 

Iman penuh membuat dialog tidak lagi tersesat pada 

paternalisme. Pengharapan membuat dialog menempuh 

perjalanan yang panjang. Sedangkan pemikiran kritis 

menempatkan dialog menjadi tidak terpisahkan dengan 

realitas dan mempersepsikan realitas sebagai proses dan 

transformasi ketimbang sebagai entitas yang statis, dengan 

menghargai masa kini karena dipandang sebagai bagian 

kelanjutan dari proses transformasi. Groome juga 

mengembangkan model praksis, yang disebutnya shared 

praxis. Ia menekankan elaborasi dan sinergitas antara teori 

dan praktek. Sentral Pendidikan Kristiani adalah “the way of 

shared Christian praxis”. 

5. Model Practical Theology 

Model ini diusung oleh Allen J. Moore, yang 

mengintegrasikan aktivitas-aktivitas fungsional dari komu-

nitas agama dan memusatkan aktivitas-aktivitas ini dalam 

konteks kulturalnya. Dengan perkataan lain, ini merupakan 

pendekatan sosial-budaya bagi teologi.44 Model yang diusung 

ini memang memakai nama practical theology, namun yang 

dimaksud tidaklah sama dengan definisi dan muatan practical 

theology secara tradisional yang menekankan atau berfokus 

pada teologi moral dan etika.  

                                                           
44 Moore, Religious Education as Social Transformation, 29-33.  
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Di dalam model ini, pendidikan agama menjadi sebuah 

bentuk hermeneutika yang di dalamnya klaim kebenaran 

secara konstan diuji dan diartikulasikan. Hal itu disebabkan 

oleh beberapa hal, yakni:  

 Bahwa semua anggota komunitas terlibat dan 

diharapkan menjadi partisipan. 

 Pemisahan antara gereja dan dunia diatasi. 

 Membantu kelompok pendidik progresif menyele-

saikan masalah yang berhubungan dengan relasi 

antara pendidikan dan teologi. Para pendidik sering 

hanya memakai teologi tertentu. Di dalam model ini, 

semua teologi diantar dalam dialog.  

 Mengintegrasikan semua kebenaran dan meng-

hubungkan pengetahuan teologi dan sekular sekitar 

isu dan situasi konkret.  

Dengan pendekatan serupa, Seymour mempelihatkan empat 

pendekatan terhadap Pendidikan Kristiani, yakni: (1) Social 

Transformation; (2) Faith Community; (3) Educating Persons, 

dan (4) Religious Instruction. Ia menghubungkan keempatnya 

dengan empat kriteria untuk menjelaskan pendekatan itu, 

yaitu: (1) the mission of the church; (2) the role of the faith 

community; (3) the understanding of the person, dan (4) the 

place of instruction. 45 

Beberapa model di atas memiliki kekuatannya sendiri-

sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihatnya 

dalam hubungan dengan kebutuhan konteks masing-masing 

penggunanya. Demikian pula, penting untuk memetakannya 

sehingga terdapat beberapa pilihan. Bahkan dengannya dapat 

dihasilkan model tertentu lain berkaitan dengan konteks 

aktual Indonesia. 

                                                           
45 Seymour, Mapping Christian Education, 21. 
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E. Kurikulum Pendidikan (Kristiani) 

Kurikulum Pendidikan Kristiani berhubungan dengan 

konsensus komunitas penyelenggaranya yang sejalan dengan 

visi dan misinya di tengah konteks luas masyarakat. Oleh 

karena itu, orang akan menemukan berbagai variasi model 

kurikulum Pendidikan Kristiani di berbagai komunitas. 

Mengenai kurikulum Pendidikan Kristiani, D. Campbell 

Wyokoff menyatakan bahwa sejarah Pendidikan Kristiani di 

Amerika telah melewati beberapa fase sebagai berikut: 

Christian education in America has come through a missionary 

phase, an educational phase, and a theological phase. 46 

Pada setiap fase itu terdapat paradigma Pendidikan 

Kristiani yang dipahami dan dipraktekkan. Paradigma itu turut 

ditentukan oleh paradigma pendidikan dalam sejarah 

masyarakat. Pendidikan Kristiani di Amerika Serikat menjadi 

contoh yang terdokumentasi cukup banyak. Kaum 

rekonstruksionisme, misalnya, yang menyakini bahwa person 

lebih dari sekadar produk suatu masyarakat, tetapi juga 

berpartisipasi dalam menciptakan masyarakat. Dengan 

demikian, tujuan dasar pendidikan umum dan pendidikan 

keagamaan adalah merekonstruksi masyarakat. Dari situ, 

kurikulumnya merefleksikan masyarakat luas dengan 

perhatian pada relevansi pengetahuan tentang urusan praktis 

dari tata masyarakat.   

 Pendekatan ideologi modern terhadap kurikulum 

mengakibatkan kurikulum sangat diformalkan dan 

terinstitusionalisasi dalam birokratisasi institusi dan 

pemikiran yang cenderung abstrak. Dampaknya adalah 

kurikulum terceraikan dari pembentukan diri pembelajar dan 

berjarak dari percakapan keseharian masyarakat. Hal itu 

                                                           
46 D. Campbell Wyokoff, Theory and Desgin of Christian Education Curriculum 

(Philadelphia: The Westminster Press, 1961), 32. 



 Teori Pendidikan dan Pendidikan Kristiani   87 
 

 

bertolak belakang dengan esensi dan fungsi kurikulum, 

sebagaimana terlihat dalam percakapan Pinar dengan 

Grumet:47 

“The educational point of the public school curriculum 
is understanding, understanding the relations among 
academic knowledge, the state of society, the processes 
of self-formation, and the character of the historical 
moment in which we live, in wh ich others have lived, 
and in wh ich our descendants will someday live. It is 
understanding that informs the ethical obligation to 
care for ourselves and our fellow human beings, that 
enables us to think and act with intelligence, sensitivity, 
and courage in both the public sphere—as citi- zens 
aspiring to establish a democratic society—and in the 
private sphere, as individuals committed to other 
individuals. As feminist theory has shown, the two 
spheres are not, finally, separable.” 

Menurut Pinar, dengan arus “rekonseptualisasi”, belakangan 

ini cara memahami kurikulum sudah lebih komplit dengan 

melihat kurikulum sebagai teks politis, teks fenomenalis, 

“autobiographical text” dan sektor mayor lainnya.48 

 Perkembangan gerakan postmodern membawa cara 

pandang lain dalam melihat persoalan besar pendidikan. 

Patrick Slattery melakukan studi yang memetakan adanya tiga 

kelompok besar dalam membaca situasi ini, secara khusus 

perspektif dalam melihat teologi dan kurikulum, yakni: 

kelompok dengan ideologi premodern, ideologi modern dan 

alternatif postmodern.  

                                                           
47 William F. Pinar, What is curriculum theory? (Lousiana: Lawrence Erlbaum 

Associates, 2004), xiii-xiv.  
48 William F. Pinar, et al (eds.), Understanding Curriculum: An Introduction to 

the Study of Historical and Contemporary Curriculum Discourses (New York: 

Peter Lang, 1995), 231.  
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Slattery membuat pemetaan dampak ideologi-ideologi 

itu terhadap kurikulum dan diskursus teologi sebagai 

berikut:49  

Theology as 
Curriculum Text 

Curriculum as 
Technological Text 

Curriculum as 
Theological Text 

Premodern  Modern Postmodern 
Denominational  Secular  Ecumenical 
Transcendent  Anthropocentric  Anthropomorphic 
Autocratic  Individualistic  Communitarian 
Mythological  Technological  Ecological 
Dependent  Independent  Interdependent 
Past Tradition  Present Reality  Proleptic Hope 
Metanarrative  Cartesian Dualism  Integrated/Eclectic 
Dogmatic  Scientific  Spiritual 
Fundamentalism  Positivism  Process Philosophy 
“God is above”  “God is dead”  “God is ahead” 
Faith in the Canon  Faith in Humanity  Faith Seeking Wisdom 
Literacy/Reading as 
Comprehension 

Literacy/Reading as 
Decoding 

Literacy/Reading as 
Ruminating 

Cultural Literacy  Functional Literacy  Critical Literacy 
Natural Law  Behavioral Goals  Currere 

 

Bagi kaum postmodern, integrasi teologi dalam 

pendidikan umum berlanjut dengan maksud menegaskan 

paradigma baru posmodern, yakni bahwa kurikulum 

dinyatakan sebagai teks teologis dan terjadi dialog dengan 

hikmat komunal. Para teolog postmodern melihat pendidikan 

keagamaan (Pendidikan Kristiani termasuk dalamnya) dengan 

cara yang berbeda. Tidak ada pendidikan yang tampil secara 

akurat sebagai pendidikan keagamaan, tetapi mendukung 

alternatif posmodern. Meskipun demikian, pendidikan 

keagamaan adalah satu hal yang paling universal, paling urgen 

dan isu paling praktis dalam mengonfrontasi masyarakat saat 

ini. Hal-hal yang berhubungan dengannya dapat datang dari 

spiritualitas, filsafat proses, etika, feminis, agama, dan 

                                                           
49 Patrick Slattery, Curriculum Development in the Postmodern Era: Teaching 

and Learning in an Age of Accountability (New York: Routledge, 2006), 87. 
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pendidikan, termasuk di dalamnya teologi yang dilihat sebagai 

satu dimensi penting dalam pendidikan. Semuanya mendapat 

pengaruh mendalam dari Alfred North Whitehead. Dalam The 

Aims of Education (1929) ia menekankan bahwa:50 

“The essence of education is that it be religious. 
Religious education included duty and reverence: the 
duty to be involved in human community and global 
concerns, and a profound reverence for the cosmos. And 
the foundation of reverence is this perception, that the 
present holds within itself the complete sum of 
existence, backwards and forwards, that whole 
amplitude of time which is eternity.” 

Berhubungan dengan hal itu, kurikulum Pendidikan Kristiani 

mengandung hal-hal yang sama yang berujung pada 

pencarian hikmat.  

“Following Whitehead, religious education in 
contemporary curriculum discourses is viewed as a 
process that includes duty, reverence, and personal 
participation as a form of praxis in exploring 
cosmology, the mystery of eternity, and transcendence. 
Postmodern curriculum promotes the exploration of 
this mystery of eternity and the return of theology to its 
authentic place as queen of the sciences, not in the pre-
modern sense of an authoritarian monarch to be feared 
or in the modern sense of an antique, barren goddess to 
be displayed in a museum, but rather as the 
postmodern benevolent and nurturing Sophia, 
embodiment of eternal wisdom.51” 

Secara implisit maupun eksplisit terdapat sikap terbuka dan 

menimbang ulang apa yang dianggap ideologi modern sebagai 

metanaratif.  

                                                           
50Alfred North Whitehead, The Aims of Education and Other Essays (New York: 

Free Press, 1929), 14. 
51 Slattery, Curriculum Development in the Postmodern Era, 92. 
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Pertanyaan selanjutnya adalah hikmat seperti apa yang 

dideskripsikan di dalam berbagai teologi mitis, suara 

penduduk asli dan seremoni-seremoni purba? Di manakah 

dalam perjalanan hidup manusia berjumpa Sang Hikmat? Di 

manakah teologi hikmat dalam kurikulum? Untuk 

menjawabnya, penulis-penulis kontemporer mengajukan 

proposal bahwa kurikulum harus menjadi teks teologi; tempat 

untuk memperjumpakan hikmat dan renungan mengenai Yang 

Sakral. Sekolah-sekolah posmodern dilihat sebagai upaya 

membenamkan diri (self-immersion) ke dalam mitos, mistik, 

kosmologi dan pusat yang suci dari hidup. 

Apa yang terjadi pada lingkungan pendidikan umum 

merupakan refleksi perkembangan umum masyarakat, yang 

juga serupa terjadi di gereja. Pada satu sisi, pola Pendidikan 

Kristiani sering mengadopsi pola pendidikan umum dan, pada 

sisi lain, komunitas gereja pun sering mempraktekkan 

Pendidikan Kristiani yang berjarak dengan perbincangan 

aktual dalam masyarakat. Pola pendidikan yang paternalistik 

menegasi pola pendidikan egaliter yang juga disandang dari 

tradisi Kristiani itu sendiri. Hal itu berimbas pada 

pengetahuan dan praksis komunitas gereja. 

Perkembangan dalam konteks posmodern, 

pembebasan, poskolonial maupun kontekstual lainnya 

mempengaruhi cara komunitas Kristiani menafsirkan 

spiritualitasnya dalam kekinian dan tradisinya. Di dalam 

komunitas gereja sendiri terjadi perubahan paradigma dan 

pendekatan. Maria Harris menawarkan spiritualitas baru bagi 

Pendidikan Kristiani. Ia memakai pendekatan seni dalam 

membangun kurikulum Pendidikan Kristiani. Pendidikan 

dilihat sebagai form-giving. Ini berlangsung dengan 

menunjukkan bahwa komunitas tidak mempunyai kurikulum 

sendiri, melainkan kehidupan komunitas adalah kurikulum itu 

sendiri. Semua hal mengandung pendidikan, yang diproses 
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bagaikan seorang pembuat tembikar yang tidak melihat 

tembikar sebagai sasaran dan obyek, melainkan mitra dimana 

sang pembuat pun berproses dan belajar dari proses itu. 

Konsepnya adalah rekonseptualisasi pendekatan tradisional 

dalam komunitas gereja, yakni: koinonia sebagai kurikulum 

komunitas, leitourgia sebagai kurikulum doa, didache sebagai 

kurikulum pengajaran, kerygma sebagai kurikulum 

proklamasi, diakonia sebagai kurikulum pelayanan.52 

 Dengan bahasa pendekatan praksis, reformasi 

kurikulum tidak pernah merupakan sesuatu yang sudah jadi, 

terelaborasi oleh sekumpulan pakar yang hasil akhirnya 

berupa paket untuk dieksekusi sesuai dengan instruksi dan 

panduan para pakar itu. Reformasi kurikulum selalu adalah 

proses politis-pedagogis, dan demokratis secara substantif. Itu 

berarti sama bahwa Pendidikan Kristiani terbentuk bukan 

dalam format yang tunggal. Keunikan tantangan dan strategi 

kebudayaan masyarakat memberi sinyal kepada Pendidikan 

Kristiani akan adanya reformulasi, rekonseptualisasi bahkan 

transformasi pemahaman dan praktek. Bagaimana 

membangun Pendidikan Kristiani yang berdialog dengan 

berbagai kenyataan hidup manusia, memberi kepada 

Pendidikan Kristiani kemampuan baru untuk menjadi 

pendidikan yang dihidupi.  

 

                                                           
52 Maria Harris, Fashion Me a People: Curriculum in the Church (Louisville: 

Westminster John Knox Press, 2002), 75-159.  


