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BAB II

PEDAGOGI PEMBEBASAN PAULO FREIRE

Dalam bab ini akan diuraikan teori tentang Pedagogi Pembebasan dari Paulo

Freire yang diawali dengan kehidupan Paulo Freire, latar belakang munculnya

pedagogi kritisnya, pendidikan tradisional gaya perbankan yang dikritisinya,

pendidikan dalam perspektif Paulo Freire, filsafat pendidikan, pendidikan hadap

masalah, pentingnya metode dialog dan komunikasi serta konsientisasi sebagai tujuan

dari pendidikan Paulo Freire.

Namun, pembahasan singkat tentang apa itu pedagogi dan konsep dasar

pendidikan beserta tujuannya perlu dijelaskan terlebih dahulu.

II.1. Pedagogi dan Pedagogik31

Pedagogi dapat diartikan sebagai pendidikan, sedangkan pedagogik berarti

ilmu pendidikan. Pedagogik/ilmu pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang

menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik.

Pedagogik berasal dari kata Yunani paedagogia yang berarti pergaulan dengan

anak-anak. Paedagogos ialah seorang pelayan atau bujang pada zaman Yunani

Kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak ke dan dari

sekolah. Juga, di rumahnya anak-anak tersebut selalu dalam pengawasan dan

penjagaan dari para paedagogos.

31 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
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Jadi, pendidikan anak-anak Yunani Kuno sebagian besar diserahkan kepada

paedagogos. Paedagogos sendiri berasal dari kata paedos (anak) dan agoge

(saya membimbing, memimpin). Perkataan paedagogos yang mulanya berarti

“rendah” (pelayan, bujang), sekarang dipakai untuk pekerjaan yang mulia.

Paedagog (pendidik atau ahli didik) ialah seseorang yang tugasnya

membimbing anak dalam pertumbuhannya agar dapat berdiri sendiri.

II.2. Konsep Dasar Pendidikan pada Umumnya Beserta Tujuannya

Pendidikan32 menurut Prof. Langeveld seorang ahli pedagogik dari negeri

Belanda ialah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak

yang belum dewasa untuk mencapai tujuan yaitu kedewasaan. Beberapa aspek

yang berhubungan dengan usaha pendidikan dalam kaitannya dengan

bimbingan menurut batasan ini adalah bimbingan sebagai suatu proses, orang

dewasa sebagai pendidik, anak sebagai manusia yang belum dewasa dan tujuan

pendidikan. Dengan menggunakan istilah bimbingan, secara filosofis dapat

dihayati bahwa pendidikan itu merupakan suatu usaha yang disadari dan tidak

dilaksanakan dengan memaksakan kepada si anak sesuatu yang datangnya dari

32 John Dewey juga mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses pembaruan pengalaman. Proses
itu bisa terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan anak-anak, yang terjadi
secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan
pengendalian dan pengembangan bagi orang yang belum dewasa dan kelompok dimana ia hidup.
Lihat, Sudarwan Danim, Pengantar Kependidikan: Landasan, Teori dan 234 Metafora Pendidikan
(Bandung: Alfabeta, 2011), 3.
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luar dan sebaliknya tidak boleh dibiarkan begitu saja si anak berkembang

dengan sendirinya.33

Beberapa konsep dasar tentang pendidikan yang akan dilaksanakan adalah:

1) Pendidikan berlangsung seumur hidup, 2) Tanggung jawab pendidikan

merupakan tanggung jawab bersama, antara keluarga, masyarakat dan

pemerintah, 3) Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia karena

manusia memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang.

Sedangkan pendidikan dalam arti luas dapat dipahami sebagai suatu proses

untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup

pengetahuannya, nilai serta sikapnya, dan ketrampilannya. Pendidikan

bertujuan untuk mencapai kepribadian individu yang lebih baik dan inilah yang

disebut sebagai pedagogik.

Pendidikan juga memiliki tujuan sebagai gambaran dari falsafah atau

pandangan hidup manusia, baik secara perorangan maupun secara kelompok.

Membicarakan tujuan pendidikan akan menyangkut sistem nilai dan norma-

norma dalam suatu konteks kebudayaan, baik dalam mitos, kepercayaan dan

religi, filsafat, ideologi dan sebagainya.34 Dalam tujuan pendidikan terkandung

tiga nilai yaitu: Pertama, otonomi yang berarti memberikan kesadaran,

pengetahuan dan kemampuan kepada individu maupun kelompok, untuk dapat

33 Salam, H Burhanuddin, Pengantar Pedagogik: Dasar-dasar Ilmu Mendidik (Jakarta: Rineka Cipta,
2011), 3-5.
34 Pemikir seperti Smith dan Spranger menyebutkan bahwa nilai-nilai mewarnai sikap dan tindakan
individu. Nilai juga erat kaitannya dengan perhatian akan hidup serta kebudayaan, karena sistem nilai
merupakan kumpulan dari nilai-nilai kebudayaan. Oleh sebab itu, pendidikan harus membantu peserta
didik untuk mengalami nilai-nilai dan menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidup
mereka. Lihat, A. Atmadi dan Y.Setianingsih. Ed., Tranformasi Pendidikan Memasuki Milenium
Ketiga (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 74.
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hidup mandiri, dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. Kedua,

keadilan yang berarti bahwa tujuan pendidikan tersebut harus memberikan

kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam

kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi, dengan memberinya pendidikan

dasar yang sama. Ketiga, survival yang berarti bahwa pendidikan akan

menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi kepada generasi

berikutnya.35

II.3. Paulo Freire dan Kehidupannya

Paulo Freire adalah tokoh pendidikan yang paling terkenal secara

internasional dalam pendidikan orang dewasa,36dan berada pada jalur kritis-

progresif.37 Ia lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife, sebuah kota

pelabuhan di timur laut Brazil, pusat salah satu daerah termiskin dan terbelakang

di Dunia Ketiga yang paling ekstrim.38 Freire lahir dari keluarga menengah

dengan ayahnya yang bernama Joachim Themistocles Freire dan ibunya Edeltrus

Neves Freire. Walaupun orang tuanya mengalami kesulitan finansial yang parah

selama masa depresi yang besar, namun dengan teladan dan kasih, kedua orang

tua Freire mengajarinya untuk menghargai dialog dan menghormati pilihan orang

35 Salam, H Burhanuddin 11-12
36 Raymond A. Morrow and Carlos Alberto Torres, Reading Freire and Habermas: Critical Pedagogy
and Transformative Social Change (New York: Teachers College Press, 2002), 1.
37 Garis besar pendekatan kritis-progresif menekankan tumbuhnya sikap kritis dan kreatif peserta
didik. Peserta didik tidak dilihat sebagai objek tersendiri yang harus digarap dan diisi, namun harus
diterima sebagai subjek yang dilengkapi kemampuan untuk merubah realitas yang dihadapinya ke arah
yang lebih baik. Lihat, Siti Murtiningsih, Pendidikan Alat Perlawanan: Teori Pendidikan Radikal
Paulo Freire (Yogyakarta: Resist Book, 2006).
38 Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Continuum, 2005), 30.
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lain sehingga membuat Freire sangat menyadari apa artinya lapar bagi anak

sekolah dasar. 39

Ayah Freire meninggal setelah mereka pindah ke Jabotao pada tahun 1931.

Pada tahap ini, sebagaimana yang diceritakan oleh Prof. Richard Shaull bahwa

Freire memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada perjuangan melawan

kelaparan sehingga tidak ada anak lain yang akan merasakan penderitaan yang ia

alami.40

Setelah keadaan keluarganya sedikit membaik, ia dapat menyelesaikan

sekolahnya dan kemudian memasuki Universitas Recife pada Fakultas Hukum

sembari mempelajari filsafat dan psikologi bahasa. Seperti kebanyakan remaja, ia

mulai mempertanyakan ketidaksesuaian yang ada antara khotbah yang

didengarnya di gereja dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Selama satu

tahun, ia menarik diri dari kegiatan-kegiatan keagamaan Katolik, namun

kemudian aktif kembali karena kuliah Thristao de Atayde. Selama periode ini, ia

membaca karya-karya Maritain, Bernanos dan Mounier, pribadi-pribadi Katolik

yang kelak terbukti sangat mempengaruhi filsafat pendidikannya.

Minat Freire terhadap teori-teori pendidikan mulai tumbuh setelah ia menikahi

Elza Maia Costa dari Recife seorang guru sekolah dasar yang memberinya tiga

orang putri dan dua orang putra. Setelah lulus ujian pengacara, ia mengabaikan

hukum sebagai mata pencaharian dan bekerja sebagai seorang pegawai

kesejahteraan sosial. Pengalamannya di Jasa Masyarakat selama bertahun-tahun

39 Denis Collins, Paulo Freire: Kehidupan, Karya dan Pemikirannya (Yogyakarta: Komunitas Apiru
dan Pustaka Pelajar, 2011), 6.
40 Ibid 6-7.



27

membawanya kepada kontak langsung dengan penduduk miskin perkotaan.

Tugas-tugas pendidikan dan organisasi yang dijalankannya di sana membuatnya

mulai merumuskan cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak

memiliki apa-apa, yang kemudian berkembang dalam metode dialogisnya. Selain

itu, Freire juga terlibat dalam pendidikan orang dewasa, termasuk juga dalam

mengarahkan seminar-seminar dan kursus pengajaran dalam bidang sejarah dan

filsafat pendidikan di Universitas Recife.

II.4. Latar Belakang Munculnya Pedagogi Pembebasan Paulo Freire

II.4.1. Situasi Brazil pada Masa Sebelum Transisi

Brazil adalah negara jajahan dari bangsa Portugal. Salah satu ciri yang

menonjol dari masyarakat tersebut adalah tiadanya pengalaman demokrasi.

Hampir semua penganalisis sejarah dan kebudayaan Brazil mencatat tentang

tiadanya prasyarat-prasyarat bagi berkembangnya tindakan partisipasi, yang

memungkinkan terbentuknya masyarakat Brazil ‘dengan tangan sendiri’.

Pengalaman memerintah sendiri mungkin telah memberikan pelajaran

berdemokrasi, tetapi kondisi-kondisi kolonial tidaklah menunjang

kemungkinan-kemungkinan ini. Brazil berkembang dalam kondisi-kondisi

yang menghalangi bertambahnya pengalaman demokrasi, kondisi kepala

tertunduk, ketakutan terhadap mahkota, tiadanya pers, tanpa hubungan luar

negeri, tanpa sekolah, tanpa memiliki suara sendiri. 41

41 Paulo Freire, Pendidikan Sebagai..., 21.
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Kolonisasi yang ada di Brazil sangat keji. Sejak semula kolonisasi ini

hanya mementingkan usaha komersial sehingga tidak ada niat untuk

menciptakan peradaban di tanah jajahan yang baru. Mereka hanya mau

memeras, tidak untuk mengolah. Mereka hanya mau menjajah dan bukan

untuk tinggal bersama. Dengan demikian, Brazil selama bertahun-tahun tidak

mampu menghasilkan sesuatu yang setara dengan wilayah-wilayah Timur

karena ditelantarkan oleh Portugal. Selain itu, selama masa penaklukan,

Portugal tidak mempunyai cukup penduduk untuk diikutkan dalam proyek-

proyek pemukiman sehingga hanya muncul kebutuhan untuk membangun

pemukiman tidak lebih dari pos-pos perdagangan semata.

Kolonisasi juga berkembang atas dasar pemilikan tanah yang luas yang

berbentuk perkebunan dan pabrik gula yang dikuasai oleh para tuan tanah.

Mereka bertindak sebagai penindas terhadap penduduk asli maupun para tuan

tanah lainnya yang berusaha menyerang mereka. Situasi ini mengakibatkan

terciptanya lembaga perbudakan yang menghambat pembentukan mentalitas

demokratis dan pembentukan kesadaran yang terbuka yang pada akhirnya

mendorong manusia untuk beradaptasi dan bukan berintegrasi dengan

realitas42. Jarak sosial dan ciri hubungan antar manusia dalam perkebunan,

tidak memungkinkan terciptanya dialog tetapi paternalisme yaitu sikap orang

tua yang melindungi anaknya. Di perkebunan-perkebunan inilah tertanam

42 Integrasi dengan lingkungan berbeda dengan adaptasi. Integrasi muncul dari kemampuan untuk
menyesuaikan diri dengan realitas, ditambah kemampuan kritis untuk membuat pilihan dan mengubah
realitas. Sedangkan, adaptasi merupakan bentuk pertahanan diri yang paling rapuh. Seseorang
menyesuaikan diri karena ia tidak mampu mengubah realitas dan ini merupakan gejala dehumanisasi.
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akar-akar kebisuan dari masyarakat Brazil yang demi untuk mencapai

ketenangan, menerima keputusan-keputusan tanpa dialog. Tambahan pula,

Brazil juga terisolasi total karena pembatasan drastis baik untuk hubungan

luar negeri maupun daerah sendiri. Tanah jajahan ini hanya dipaksa untuk

memuaskan kerakusan yang semakin meningkat dari negeri induk.43

Kemudian, pada tahun 1808 saat Dom Joao VI dari Portugal sampai di

Rio de Janeiro, mulai timbul perubahan mendasar dalam kehidupan orang

Brazil khususnya dalam pengalaman demokrasi, namun belum adanya

partisipasi rakyat dalam kehidupan masyarakat karena kekuatan kota-kota

ada di tangan kaum borjuis kaya dan para lulusan universitas yang belajar di

Eropa. Dalam gelombang perubahan ini, Brazil mengalami Eropanisasi

bersama dengan serangkaian prosedur anti demokratis yang memperparah

kurangnya pengalaman berdemokrasi. Dalam situasi seperti ini, demokrasi

formal berusaha ditegakkan tetapi tanpa mempertimbangkan konteks Brazil

sendiri, sehingga tidak menciptakan iklim kebudayaan yang dibutuhkan bagi

bangkitnya suatu rezim demokratis. Kemudian, dengan pertumbuhan

ekonomi yang besar dan peningkatan industri pada akhir abad XVIII yang

mulai mempengaruhi sistem kekuatan-kekuatan yang mempertahankan

masyarakat tertutup, sebagai akibat adanya pembatasan dan penghapusan

perbudakan, membuat masyarakat Brazil semakin terbuka dan memasuki

fase transisi oleh karena kebudayaan, kesenian, kesusasteraan dan ilmu

43Paulo Freire, Pendidikan Sebagai..., 21-26.
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pengetahuan menunjukkan adanya kecenderungan baru terhadap penelitian

dan identifikasi dengan realitas.44

II.4.2. Situasi Brazil pada Masa Transisi

Pada tahun 1950 dan awal 1960an, Brazil berada dalam masa peralihan.

Dengan retaknya masyarakat Brazil, seluruh jaringan tema-tema dan tugas-

tugas memperoleh segi baru45. Arti dan tekanan khusus yang diberikan oleh

masyarakat tertutup terhadap tema-tema seperti demokrasi, partisipasi rakyat,

kebebasan, kepemilikan, kekuasaan dan pendidikan, tidak lagi mencukupi

bagi masyarakat dalam transisi. Pendidikan dalam masa ini merupakan tugas

mendesak dan potensinya terutama bergantung pada kemampuan untuk

berperan dalam gerak transisi tersebut. Namun, sayangnya masyarakat Brazil

baik elit maupun massa tidak siap menilai transisi secara kritis sehingga

terjebak ke dalam posisi-posisi sektarian yang menonjol saat itu yang amat

emosional, tidak kritis, angkuh dan anti dialog. Beberapa kelompok

cendekiawan mulai mengintegrasikan diri dengan realitas kultural, melihat

tema-tema lama secara baru dan menyadari diri dan masyarakat mereka dari

perspektifnya sendiri dan mulai sadar akan potensinya. Walaupun iklim penuh

harapan ini dirongrong oleh golongan sektarian, rakyat mulai menuntut hak

mereka untuk segera aktif berpartisipasi dalam proses sejarah. Akibatnya,

44Paulo Freire 26-30.
45 Tema-tema dan tugas-tugas memperoleh segi baru karena tema-tema dan tugas-tugas yang menjadi
ciri masyarakat tertutup mulai kehilangan artinya bagi masyarakat Brazil. Misalnya, tema alienasi
kebudayaan. Baik kaum elit maupun massa, sama-sama tidak terintegrasi dalam realitas Brazil. Kaum
elit merasa berkewajiban mengimpor model-model kebudayaan asing dan massa merasa berkewajiban
untuk patuh, tunduk di bawah perintah kaum elit.
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untuk mengakhiri kesulitan yang tidak menyenangkan ini, golongan

reaksioner memecahkan masalah ini dengan kudeta.46

II.4.3. Pendidikan Tradisional Brazil “Gaya Perbankan” yang Dikritisi Paulo Freire

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam karya tulis Sobre la

Accion Cultural, Freire memperkenalkan pendidikan tradisional sebagai

pendidikan ‘gaya perbankan’. Pendidikan gaya perbankan berangkat dari

suatu analisis tentang hubungan antara guru-murid baik di dalam maupun di

luar sekolah, yang mengungkapkan watak bercerita. Hubungan ini melibatkan

seorang subjek yang bercerita (guru) dan objek-objek yang patuh dan

mendengarkan (murid-murid). Isi pelajaran yang diceritakan, baik

menyangkut nilai-nilai maupun segi-segi empiris dari realitas, dalam proses

cerita cenderung menjadi kaku dan tidak hidup karena dibicarakan seolah-olah

sebagai sesuatu yang tidak bergerak, terpisah satu sama lain dan dapat

diramalkan. Topik yang diuraikan juga sama sekali asing bagi pengalaman

eksistensial pada murid. Tugas guru adalah mengisi para murid dengan segala

bahan yang terpisah dan lepas dari realitas yang dapat memberi arti bagi

mereka, sedangkan tugas murid adalah mencatat, menghafal dan mengulangi

ungkapan-ungkapan tersebut tanpa memahami apa arti sesungguhnya.47

Pendidikan bercerita mengubah murid menjadi ‘bejana-bejana’, wadah-

wadah kosong untuk diisi oleh guru. Semakin penuh dia mengisi wadah-

46 Paulo Freire 8-14.
47 Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008), 51-52.
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wadah itu, semakin baik pula seorang guru. Semakin patuh wadah-wadah itu

untuk diisi, semakin baik pula mereka sebagai murid. Pendidikan akhirnya

menjadi sebuah kegiatan menabung, dimana para murid adalah celengan dan

guru adalah penabungnya. Tidak ada komunikasi di antaranya karena guru

menyampaikan pernyataan-pernyataan dan ‘mengisi tabungan’ yang diterima,

dihafal dan diulangi dengan patuh oleh para murid. Pada akhirnya, manusia

sendirilah yang disimpan karena miskinnya daya cipta, daya ubah dan

pengetahuan. Manusia tidak benar-benar menjadi manusia karena tanpa

adanya usaha mencari dan tanpa praksis.48

Dalam konsep pendidikan gaya perbankan, pengetahuan merupakan

sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap diri

berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan

apa-apa. Guru menampilkan diri di hadapan murid-murid sebagai pihak yang

berlawanan dengan menganggap mereka mutlak bodoh. Menganggap bodoh

secara mutlak pada orang lain, sebuah ciri dari ideologi penindasan, berarti

mengingkari pendidikan dan pengetahuan sebagai proses pencarian.49

Dengan memelihara dan mempertajam kontradiksi ini melalui berbagai

cara dan kebiasaan, maka manusia dapat dipandang sebagai makluk yang

dapat disamakan dengan sebuah benda dan gampang diatur. Manusia semakin

kurang mengembangkan kesadaran kritis, menjadi pasif dan semakin

cenderung menyesuaikan diri dengan dunia menurut apa adanya serta

48 Paulo Freire 52-53.
49Ibid 53.
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pandangan terhadap realitas yang terpotong-potong. Keadaan ini akan sangat

menguntungkan kepentingan kaum penindas yaitu mengubah kesadaran kaum

tertindas karena mereka lebih mudah diarahkan dan akhirnya dikuasai.50

Untuk mencapai tujuannya, kaum penindas bekerja sama dengan aparat-

aparat masyarakat paternalistik untuk memperlakukan kaum tertindas sebagai

orang yang berlainan dan orang pinggiran yang menyimpang dari kelaziman

tata masyarakat yang sopan, rapi dan adil. Kaum tertindas yang dianggap

penyakit masyarakat, bodoh dan malas ini harus diubah agar sesuai dengan

pola-polanya dengan cara mengubah mentalitas mereka.

Pendekatan gaya perbankan dalam pendidikan orang dewasa, tidak akan

pernah menyarankan kepada peserta didik agar mereka melihat realitas secara

kritis. Pendekatan ini menjadikan manusia sebagai benda terkendali, suatu

penolakan terhadap panggilan ontologis mereka untuk menjadi manusia

seutuhnya karena terdapat anggapan adanya pemisahan/pertentangan antara

manusia dengan dunia. Manusia semata-mata ada dalam dunia, bukan

bersama dunia atau orang lain. Manusia adalah penonton, bukan pencipta

karena ia bukanlah makluk yang berkesadaran. Pemahaman mengenai

kesadaran ini berakibat bahwa peranan pendidik adalah mengatur cara dunia

‘masuk ke dalam’ diri para murid agar mereka sesuai dengan dunia.51

Dalam pendekatan ini tidak disadari bahwa tidak ada ketenteraman sejati

dalam peranannya yang berlebihan itu, bahwa orang harus berusaha hidup

50 Paulo Freire 55.
51Ibid, 56-59.
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bersama dengan orang lain dalam hubungan solidaritas. Orang tidak dapat

mencari menangnya sendiri, atau bahkan sekadar ada bersama dengan murid-

muridnya. Solidaritas menuntut adanya komunikasi sejati, dan konsep gaya

perbankan yang mengarahkan pendidik seperti itu senantiasa takut dan

menjauhi komunikasi.52

Pendidikan gaya perbankan bertolak dari suatu pengertian yang keliru

tentang manusia sebagai objek, sehingga yang dikembangkannya adalah

nekrofili bukan biofili. Penindasan dan kekuasaan yang berlebihan adalah

nekrofilis yang tumbuh oleh rasa cinta pada kematian, bukan kehidupan.

Konsep pendidikan gaya perbankan yang mengabdi pada kepentingan-

kepentingan penindasan adalah juga nekrofilis. Para murid dikekang sehingga

melahirkan sikap membeo dengan penekanan ideologis yang

mengindoktrinasi mereka agar menyesuaikan diri dengan situasi penindasan.53

II.4.4. Sumbangan Teori Kritik Sosial Mazhab Frankfurt terhadap Pemikiran

Pedagogi Pembebasan Paulo Freire

Pemikiran pedagogi kritis54 sangat erat kaitannya dengan teori kritik sosial

yang lahir di Frankfurt, Jerman. Teoretisi Mazhab Frankfurt dibangun pada

bulan Februari tahun 1923 di Universitas Frankfurt sebagai lembaga

52 Paulo Freire 59-60.
53 Ibid, 61-62.
54 Asumsi mendasar dari pedagogi kritis adalah sebuah usaha pendidikan yang luas dimana terdapat
kesadaran diri yang menantang dan mencari transformasi nilai-nilai di dalam kebudayaan kita. Lihat,
David W. Livingstone & Contributors, Critical Pedagogy & Cultural Power (New York: Bergin &
Garvey Publishers), 63.
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penelitian pertama yang berorientasi pada Marxis yang disebut Das Institute

fur Sozial Forschung/Lembaga Penelitian Sosial.

Lembaga ini berusaha membuat transformasi teoretis bukan hanya dalam

Marxisme, namun pada semua teori modernitas yaitu teori estetika,

psikoanalisis, teori komunikasi, teori sosial dan budaya borjuis di Eropa,

dengan tetap berkarya dalam semangat menjaga warisan Marxis, di atas

semua kritik Marx atas alienasi. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat

yang bebas dari alienasi.55

Para pendukung utamanya adalah Max Horkheimer, Theodor Adorno,

Herbert Marcuse dari generasi pertama, dan Jurgen Habermas dari generasi

kedua. Generasi pertama menawarkan satu analisis tentang Dialektika

Pencerahan untuk menjelaskan bagaimana positivisme telah menjadi mitologi

dan menawarkan konsep Industri Budaya untuk menjelaskan aspek ideologis

dan manipulasi kultural.56

Lahirnya lembaga ini tidak terlepas dari pergulatan politik yang terjadi di

Eropa khususnya di Jerman sesudah Perang Dunia I. Berakhirnya PD I

55 Ben Agger, Critical Social Theories (Boulder: Westview Press, 1997), 78, 84.

56 Horkheimer dan Adorno menganalisis adanya dialektika antara mitos dan Pencerahan. Pencerahan
abad ke-18 memang membuka jalan bagi pembebasan dari agama dan mitos. Namun, justru gagal
meraih tujuan akhirnya karena dengan menempatkan sains dan teknologi yang dapat mendominasi
alam,  yang dapat memecahkan semua masalah dan semua mitos serta mencoba mendasarkan ilmu
sosial pada ilmu alam, telah mengubah sains itu sendiri menjadi mitos, atau nalar sama mistiknya
dengan mitos, seperti halnya agama. Sedangkan konsep industri budaya yang dikembangkan mereka
berdua, mengacu kepada cara dimana hiburan dan media massa menjadi industri pada kapitalisme baik
dalam mensirkulasikan komoditas budaya maupun dalam memanipulasi kesadaran manusia. Berbeda
dengan budaya dalam bahasa Marcuse, yang telah menjadi afirmatif yaitu budaya pop menjadi mode
ideologi kapitalis akhir yang tidak menawarkan doktrin yang terbantahkan, namun hanya menyediakan
narkotika jangka pendek yang mengalihkan perhatian orang dari masalah riil mereka dan
mengidealisasikan masa kini dengan menjadikannya pengalaman representasinya menyenangkan. Ibid,
85, 89-90.
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melahirkan kekaisaran Jerman yang baru dalam waktu singkat diganti dengan

berdirinya Republik Jerman. Kemudian, selama 13 tahun terjadi pergulatan

dua partai politik yang besar yaitu Partai Komunis Jerman dan Partai Sosial

Demokratik. Di dalam pergulatan tersebut, Partai Komunis Jerman tidak

berhasil mengumpulkan kekuatan kaum buruh sedangkan Partai Sosial

Demokrat tidak berhasil merealisasikan janjinya mengenai proses

demokratisasi dan sosialisasi dari produksi industri Jerman. Kekalutan politik

tersebut melahirkan Nazisme dibawah pimpinan Adolf Hitler. Sejalan dengan

itu pula, di Italia dan Spanyol berdiri pemerintahan fasis. Gerakan sosial dan

liberal di negara-negara tersebut bekerja di bawah tanah atau ditindas.

Gerakan anti demokrasi di negara-negara Eropa tersebut ditambah lagi dengan

gagalnya ajaran Marxisme oleh Lenin sesudah digantikan oleh Stalin lebih

mempertajam argumentasi Mazhab Frankfurt di dalam kritik sosial. Mereka

melihat pertumbuhan kapitalisme serta tumbuhnya Marxisme ortodok

menimbulkan masalah-masalah sosial politik seperti gerakan buruh yang

gagal, perkembangan kapitalisme yang menimbulkan masalah-masalah dalam

hubungan politik dan ekonomi serta hubungan-hubungan sosial seperti

hubungan keluarga yang berubah, serta munculnya bentuk-bentuk budaya

yang baru. Semua hal tersebut merupakan objek pemikiran kritis dari Mazhab

Frankfurt. Mudah dimengerti mengapa Mazhab Frankfurt memberikan

impetus yang luar biasa terhadap lahirnya pedagogi kritis kemudian. Pemuka-

pemukanya yang kebetulan kebanyakan berdarah Yahudi menjadi incaran

Nazisme Jerman. Para pentolannya seperti Erich Fromm dan Marcuse
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akhirnya melarikan diri ke Amerika Serikat yang pada gilirannya memberikan

pengaruh terhadap perkembangan ilmu-ilmu psikologi dan sosial politik di

negeri Paman Sam tersebut.57

Pemikiran dari Mazhab Frankfurt sesungguhnya menyediakan tantangan

besar dan stimulus bagi para teoritikus pendidikan yang sifat dari teori

pendidikannya berhubungan dengan paradigma fungsional yang didasarkan

pada asumsi rasionalitas positivis. Sebagai contoh, melawan roh positivis

yang menanamkan keberlangsungan dari teori dan praktek pendidikan, apakah

mengambil bentuk dari model Tyler atau pendekatan sistem yang bervariasi

lainnya, atau merasuk cara berpikir filsafat yang menuntut budaya

positivisme58 yang lebih luas, sementara pada saat yang bersamaan

menyediakan wawasan yang digabungkan dengan etos dan praktek sekolah.59

Beberapa prinsip penting pedagogik kritis yang muncul akibat pengaruh

Mazhab Frankfurt yaitu:60 1) Pemberdayaan kelompok-kelompok yang

termarginalisasi oleh sistem kekuasaan dan ekonomi yang didominasi oleh

kelompok yang berkuasa, 2) Mengkritik sistem pendidikan yang dipengaruhi

oleh politik ekonomi yang secara sadar atau tidak sadar memberikan hak

57 Tilaar, H.A.R dan Paat, Jimmy Ph, Pedagogi Kritis: Perkembangan, Substansi dan

Perkembangannya di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 20-21.

58 Budaya positivisme berdampak sampai sekarang yang dapat dilihat dalam paradigma yang dipakai
di kampus-kampus kependidikan seperti tema-tema skripsi, tesis dan disertasi yang tidak jauh dari
pengaruh, korelasi dengan menggunakan perhitungan statistik, menekankan objektivitas, bebas nilai
dan kontrol. Hegemoni positivisme inilah yang membuat kajian dan praksis pendidikan tidak peka dan
lupa pada ranah sosial, kultural, politik, ekonomi, ideologi dan filosofi.
59 Henry A. Giroux, Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition (New York:
Bergin & Garvey, 1983), 34.
60 Tilaar, H.A.R dan Paat, Jimmy Ph 21-22.



38

khusus kepada peserta didik ekonomi kuat, 3) Ilmu pengetahuan tidak

sepenuhnya bebas nilai yang semata-mata hanya refleksi atas dunia statis di

luar sana tetapi merupakan konstruksi dalam suatu masyarakat dan teori yang

membuat asumsi tertentu tentang dunia yang mereka pelajari, 4) Pendidikan

yang benar bukan merupakan suatu transmisi kebudayaan yang pada

hakikatnya dikuasai oleh kelompok-kelompok yang berkuasa, 5) Prinsip

hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci dapat digunakan oleh pendidik

dalam menghadapi masalah-masalah asimetris di dalam kekuasaan serta

hubungan-hubungan sosial lainnya di dalam masyarakat yang dikuasai kelas

berkuasa, 6) Prinsip perlawanan terhadap hegemoni dari kelompok berkuasa.

Pendidikan dapat memberikan alat tanpa revolusi dalam melawan

ketidakadilan di dalam masyarakat, 7) Praksis yaitu aliansi antara teori dan

praktek. Prinsip ini dikembangkan oleh Paulo Freire yang menghubungkan

antara individu dengan objek yang dipelajarinya. Dengan adanya kesatuan

antara teori dan praktik maka pendidikan akan langsung berhubungan dengan

prioritas. Dengan kata lain, verbalisme akan dapat dihilangkan dari proses

pendidikan karena teori langsung dikaitkan dengan praktik, 7) Dialog dan

penyadaran. Dialog mengimplikasikan adanya pemberdayaan sedangkan

pemberdayaan itu sendiri berarti lahirnya kesadaran akan kemampuan

seseorang baik kelebihannya maupun kelemahannya. Prinsip inilah yang

terkenal di dalam gerakan pemberdayaan Paulo Freire concientizacao.



39

II.5. Awal Munculnya Pedagogi Pembebasan Paulo Freire

Di tengah situasi Brazil yang sedang bergejolak, tumbuh banyak gerakan

reformasi di awal tahun 1960an. Dari 34,5 juta penduduknya, hanya 15,5 juta

orang saja yang dapat memberikan suara karena banyak masyarakat pedesaan

yang miskin yang buta aksara. Di tengah harapan Freire yang sedang bergejolak

inilah, ia menjadi kepala pada Cultural Extention Service yang pertama di

Universitas Recife, yang membawa program melek hurufnya yang sekarang

terkenal dengan metode Freire kepada petani di Timur Laut. Selanjutnya, mulai

Juni 1963 sampai Maret 1964, Tim Freire bekerja di seluruh negeri. Mereka

menyatakan diri berhasil dalam menarik minat para orang dewasa yang buta

huruf untuk belajar membaca dan menulis hanya dalam waktu 45 hari.61

Metode Freire sangat berhasil karena proses konsientisasi/penyadaran, yang

digunakan Freire untuk menggambarkan pendidikan yang otentik. Kepasifan dan

fatalisme para petani dengan segera menyusut saat kemampuan baca tulis dapat

diraih dan dihargai. Namun, karena metodenya ini mempolitisir dan sangat

radikal di mata militer Brazil dan para pemilik tanah, Freire dimasukkan ke

dalam penjara selama 70 hari. Di dalam penjara, ia mulai menuliskan karya

kependidikannya yang pertama Educacao como Practica da Liberdade

(Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan) yang berisi analisis atas kegagalannya

mempengaruhi perubahan di Brazil harus diselesaikannya di Chili karena ia

dibuang ke sana.62

61 Denis Collins, Paulo Freire: Kehidupan…,9-11.
62Ibid, 11-14.
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Karyanya yang pertama ini tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris

sampai tahun 1973 bersama dengan essainya yang lain Extension o

Communicacion. Karyanya ini menyajikan suatu pandangan filosofis tentang apa

yang dapat terwujud dari para lelaki dan perempuan jika mereka dimungkinkan

untuk mentransformasikan sejarah dan menjadi subjek-subjek melalui suatu

refleksi yang kritis. Freire membandingkan kemungkinan ontologis setiap orang

untuk menjadi subjek dengan suatu masyarakat tertutup yang terjajah, dimana

kekuasaan dijalankan oleh mereka yang mengeksploitasi Brazil hanya untuk

dikembalikan pada Portugal. Di pihak para mandor dan budak yang mendapat

perlindungan dan bantuan penghidupan yang minim dari para tuan tanah, timbul

kebudayaan bisu tanpa dialog.

Selama dua abad terakhir, Brazil mencoba mengimpor suatu struktur negara

yang demokratis tetapi bagi Freire, masyarakatnya tidak memiliki persyaratan

yang diperlukan untuk suatu rekonstruksi kritis sebuah demokrasi. Kurangnya

pengalaman tentang demokrasi dan masalah baru seperti pertumbuhan dan

perkembangan63 yang tidak memberi kemungkinan untuk solusi-solusi

manusiawi tanpa peran serta masyarakat membawa Brazil ke abad dua puluh

dalam suatu masa transisi. Dalam masa transisi ini, diperlukan suatu model

pendidikan yang memberikan perubahan-perubahan politik yang mendalam.

63 Pertumbuhan dan perkembangan dapat dibuktikan melalui lahirnya sebuah republik, pertumbuhan
industri pada akhir abad ke-19 dan pesatnya ekspansi masyarakat industrialis selama tahun 1920-an
dan 1930-an dalam suatu kebudayaan bisu. Lihat, Denis Collins 18-19.
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Pendidikan harus bersifat sosial dan politis64, suatu usaha yang konstan untuk

merubah sifat seseorang dan menciptakan watak demokratis. Sebagai seorang

pendidik untuk orang dewasa, Freire melihat bahwa pekerjaannya tidak terbatas

hanya untuk mengatasi masalah buta huruf semata, tetapi juga harus menjadi

suatu upaya mengatasi masalah kurangnya pengalaman rakyat Brazil tentang

demokrasi. Freire sangat kritis terhadap pendidikan tradisional Brazil karena

kesenangannya pada ketrampilan menghafal dan retorika dan kegagalannya

mengajar rakyat menjadi kritis.

Setelah diusir dari Brazil, Freire bekerja di Chili selama 5 tahun dengan

program pendidikan untuk orang dewasa dalam pemerintahan Eduardo Frei yang

dipimpin oleh Waldemar Cortes. Dua karyanya tentang persoalan pendidikan

untuk orang dewasa di Chili adalah Sobre la Accion Cultural dan essay

Extension o Communicacion. Dalam karya tulis Sobre la Accion Cultural, Freire

memperkenalkan pendidikan tradisional sebagai pendidikan “gaya perbankan”

dan menyebut pedagoginya sebagai Cultural Action for Freedom. Freire

menuntut bahwa belajar adalah suatu proses investigasi kenyataan yang dialogis.

Program-program melek huruf merupakan contoh dramatis dari pendidikan yang

membebaskan sedangkan pendidikan tradisional gaya perbankan sangat kontras

dengan dialog yang tidak pernah mempertentangkan manusia dengan alam,

subjek dengan objek atau guru dengan murid. Pendidikan yang memanusiakan

64 Bagi Freire, berusaha membuat orang-orang percaya atau berusaha meyakinkan orang-orang akan
suatu kebenaran sudah tentu merupakan sebuah praktek politis yang tidak menyembunyikan bahkan
yang menyatakan sifat atau watak politisnya sendiri. Dan karena pendidikan dari kodratnya sendiri
bersifat politis, maka bagi Freire, ia harus menghormati edukan tanpa mengingkari impiannya atau
utopianya di hadapan edukan. Lihat, Paulo Freire, Pedagogy of Hope: Reliving Pedagogy of the
Oppressed (New York: The Continuum, 1992), 77-78.
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sangat dialogis, suatu investigasi bersama-sama yang terus menerus yang

dilakukan oleh para murid yang mengakui bahwa mengetahui adalah suatu

proses yang tidak pernah berakhir, dan oleh guru yang mengakui bahwa mereka

sebenarnya juga siswa. Pendidikan harus menjadi suatu proses yang melibatkan

tiga momentum dialektis; investigasi, tematisasi dan problematisasi65 yang baru

Proses pembebasan tidak pernah lengkap, selalu menuntut ketiga momentum

tersebut.

Pekerjaan Freire di Chili ini menarik perhatian internasional dan pengakuan

dari UNESCO bahwa Chili adalah satu dari lima negara yang berhasil mengatasi

masalah buta huruf. Dalam pengalamannya di Chili inilah terjadi suatu hal

penting berkenaan dengan fase pertama dari “metode Paulo Freire”, suatu

investigasi menyeluruh tentang budaya dan adat kebiasaan yang membentuk

kehidupan orang-orang yang buta huruf di Chili. Freire juga menemukan bahwa

berbeda dengan Brazil dimana orang-orang yang buta huruf sudah tertarik pada

diskusi tentang kehidupan mereka, tentang sifat dasar mengetahui, para petani

Chili cenderung kehilangan minatnya jika ia tidak segera mulai belajar.

Dalam pelatihan baca tulis, Freire tidak menggunakan buku-buku bacaan

tradisional yang kalimat-kalimat sederhananya tidak relevan dengan situasi

orang-orang yang buta huruf itu. Dan yang lebih penting lagi, Freire menolak

65 Investigasi sebagai pengujian dan penemuan kesadaran manusia seperti naif, percaya pada
tahyul/magis dan kritis. Tematisasi sebagai pengujian semesta tematis dengan reduksi,
kodifikasi/menampilkan kembali secara visual situasi eksistensial dan dekodifikasi/unsur-unsur yang
harus diuraikan, serta penemuan tema-tema generatif yang baru, yang tersirat dalam tema-tema
sebelumnya. Problematisasi sebagai penemuan situasi-situasi limit dan tindakan-tindakan limit yang
berhubungan yang mengarah pada praksis otentik yaitu tindakan kultural permanen untuk pembebasan.
Lihat, Denis Collins, Paulo Freire: Kehidupan…,150-151.



43

buku-buku bacaan Brazil dan Chili karena mereka memaksakan nilai-nilai

kultural dari golongan menegah dan golongan atas kepada para petani dan

menggunakan buku berjudul Viver e’Lutar (Hidup adalah Perjuangan) yang

merupakan suatu tema generatif66 yang provokatif bersama timnya di Brazil.

Freire menjadi seorang kritikus pendidikan tradisional semasa berada di Chili,

karena menurutnya melakukan modernisasi tanpa melakukan pengembangan

adalah sebuah kesalahan. Salah satu tema generatif yang muncul melalui

tulisannya adalah “Semua perkembangan adalah modernisasi, tetapi tidak semua

modernisasi adalah perkembangan”.

II.5.1. Pendidikan dalam Perspektif Paulo Freire

Dalam pengamatan Freire, praktek pendidikan manapun selalu mencakupi:

1) subjek atau pelaku (orang yang mengajar dan memberi tahu)67, 2) orang yang

belajar, tetapi yang dengan belajar juga mengajar, 3) objek yang harus diajarkan

dan diberitahukan, 4) metode-metode yang digunakan oleh orang yang mengajar

untuk mendekati isi yang sedang diperantarainya/disampaikannya kepada

edukan. Sesungguhnya isi dalam sifatnya sebagai objek yang dapat diketahui

yang harus dikenali kembali pendidik selagi mengajarkannya kepada edukan,

yang pada gilirannya memahami isi itu dengan menangkapnya, tidak dapat

66 Kata generatif disini mengandung kriteria: kekayaan fonemik, kesulitan fonetik dan sifat
pragmatis/keterlibatan suatu kata dalam realitas sosial, kultural maupun politis. Lihat, Paulo Freire,
Pendidikan Sebagai...,50-51.
67 Freire telah memberikan arti yang baru dari kata pengajar/pendidik, perubahan istilah yang
mencakup multipel perspektif yaitu: kaum intelektual, aktivis sosial, peneliti kritis, agen moral, filsuf
radikal dan politis revolusioner. Lihat, Stenley F. Steiner. Ed., Freirean Pedagogy, Praxis and
Possibilities (New York: Falmer Press, 2000), 5.
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dipindahkan semata-mata dari pendidik kepada edukan, hanya semata-mata

ditempatkan dalam edukan oleh pendidik.68

Praktek pendidikan selanjutnya melibatkan proses-proses, teknik-teknik,

pengharapan-pengharapan, keinginan-keinginan, kekecewaan-kekecewaan, dan

tegangan terus menerus antara praktek dan teori, antara kebebasan dan

kewibawaan, jika penekanan pada salah satu dibesar-besarkan, penekanan itu

tidak dapat diterima dari sudut pandang demokrasi, hal yang juga tidak cocok

dengan sikap otoriter dan sikap permisif.69 Dengan kata lain, bagi Freire,

kegiatan pendidikan apapun yang berdasarkan pada standarisasi pada apa yang

telah digariskan sebelumnya, pada rutinitas dimana segalanya telah ditentukan

sebelumnya adalah bersifat membirokratisasikan dan dengan demikian anti

demokrasi.70

Pendidikan yang kritis menuntut konsisten dalam refleksinya tentang

praktek pendidikan seperti dalam praktek sendiri selalu memahami pendirian

dalam keseluruhannya. Ia tidak akan memusatkan praktek pendidikannya secara

eksklusif pada misalnya edukan atau pendidik atau isi atau metode-metode,

tetapi akan memahami praktek pendidikan berkaitan dengan hubungan yang

terjalin antara berbagai unsur pembentuknya dan akan melaksanakan praktek

pendidikan itu secara konsisten dengan pemahamannya dalam segenap

tindakannya menggunakan bahan-bahan, metode-metode dan teknik-teknik.

68 Paulo Freire, Pedagogy of Hope..., 108.
69 Ibid, 108.
70 Paulo Freire dan Antonio Faundez, Belajar Bertanya: Pendidikan yang Membebaskan (Jakarta: BPK
GM, 1995), 61.
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II.5.2.Filsafat Pendidikan Paulo Freire

Filsafat Freire bertolak dari kehidupan nyata, bahwa di dunia ini sebagian

besar manusia menderita sedemikian rupa, sementara sebagian lainnya

menikmati jerih payah orang lain dengan cara-cara yang tidak adil, dan

sekelompok yang menikmati ini justru bagian minoritas umat manusia. Kondisi

ini merupakan kondisi yang tidak berimbang, tidak adil dan disebut sebagai

situasi penindasan.

Bagi Freire, penindasan adalah tidak manusiawi, sesuatu yang menafikan

harkat kemanusiaan. Dehumanisasi ini bersifat ganda yaitu terjadi atas diri

mayoritas kaum tertindas dan diri minoritas kaum penindas. Mayoritas kaum

tertindas menjadi tidak manusiawi karena hak-hak asasi mereka dinistakan,

mereka dibuat tidak berdaya dan dibenamkan dalam kebudayaan bisu.

Sedangkan minoritas kaum penindas menjadi tidak manusiawi karena telah

mendustai hakekat keberadaan dan hati nurani sendiri dengan memaksakan

penindasan bagi sesamanya.71

Maka dari itu, ikhtiar memanusiakan kembali manusia merupakan pilihan

mutlak karena fitrah manusia yang sejati adalah pemanusiaan yang terletak

pada tugasnya sebagai subjek yang sadar untuk merubah kenyataan yang

menyimpang dari keharusan, yang dalam hal ini adalah humanisasi dan selain

71 Paulo Freire, Politik Pendidikan: Kebudayaan..., vi-viii.
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itu, karena dehumanisasi bukanlah takdir manusia melainkan produk tatanan

yang tidak adil sehingga perjuangan menjadi mungkin untuk dilakukan. 72

Pendidikan haruslah berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia dan

dirinya sendiri yang bersifat objektif dan subjektif dalam arti kesadaran

subjektif dan kemampuan objektif adalah suatu fungsi dialektis yang konstan

dalam diri manusia dalam hubungannya dengan kenyataan yang saling

bertentangan yang harus dipahaminya. Oleh karena itu, pendidikan harus

melibatkan tiga unsur dalam hubungan dialektisnya yang konstan yaitu

pengajar dan pelajar sebagai subjek yang sadar dan realitas dunia sebagai objek

yang tersadari atau disadari. Hubungan dialektis semacam inilah yang terdapat

dalam sistem pendidikan yang mapan. 73

II.5.3. Pendidikan Hadap Masalah sebagai Solusi bagi Pendidikan “Gaya Perbankan”

Berangkat dari situasi masyarakat Brazil yang berada dalam masa transisi,

maka pendidikan merupakan tugas mendesak dan yang diperlukan untuk

masyarakat yang baru lahir ini ialah pendidikan kritis yang akan membantu

terbentuknya sikap-sikap kritis, mengangkat kesadaran naif rakyat yang telah

menenggelamkannya dalam proses sejarah dan membuatnya mudah termakan

irasionalitas. 74

72 Paulo Freire, Ivan Illich, Erich Fromm dan lainnya, Menggugat Pendidikan: Fundamentalis,
Konservatif Liberal Anarkis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 434-435.
73 Paulo Freire, Politik Pendidikan..., ix-x.
74 Paulo Freire, Pendidikan Sebagai…, 32.
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Potensialnya terutama tergantung pada kemampuan rakyat untuk

berperanan dalam gerak transisi itu yaitu melalui pemecahan yang cepat dan

tepat untuk masalah-masalah yang rawan yang dilakukan bersama dengan

rakyat dan bukan pemecahan untuk rakyat atau dengan memaksa rakyat.75

Rakyat menjadi subjek dan mampu menamai realitas. Menjadi subjek berarti

dapat juga membebaskan orang lain tanpa mengasingkannya. Pembebasan

sejati bukanlah semacam tabungan yang disimpan dalam diri seseorang tetapi

pembebasan sejati adalah sebuah praksis: tindakan dan refleksi manusia atas

dunia untuk dapat mengubahnya. Mereka yang sungguh-sungguh mengabdi

pada gerakan pembebasan tidak dapat menerima baik konsep mekanistis

tentang kesadaran sebagai sebuah bejana kosong yang akan diisi maupun

pengekangan melalui metode gaya perbankan dengan mengatasnamakan

pembebasan tetapi menggantikannya dengan sebuah konsep tentang manusia

sebagai makluk yang sadar, dan kesadaran sebagai kesadaran yang diarahkan

ke dunia. Tujuan pendidikan harus digantikan dengan penghadapan pada

masalah-masalah manusia dalam hubungannya dengan dunia. Pendidikan

hadap masalah yang menjawab hakekat kesadaran yaitu intensionalitas akan

menolak pernyataan-pernyataan serta mewujudkan komunikasi.

Pendidikan yang membebaskan berisi laku-laku pemahaman, bukannya

pengalihan-pengalihan informasi. Dia merupakan sebuah situasi belajar

dimana objek yang dapat dipahami menghubungkan para pelaku pemahaman-

guru di satu sisi dan murid di sisi lain. Oleh karena itu, pelaksanaan

75 Paulo Freire 8, 16.



48

pendidikan hadap masalah ini pertama kali menuntut adanya pemecahan

masalah kontradiksi antara guru dan murid. Hubungan dialogis yang harus

ada pada para pelaku pemahaman untuk bersama-sama mengamati objek yang

sama, tidak dapat diwujudkan dengan cara lain. Melalui dialog, muncul

suasana baru: guru-yang-murid dengan murid-yang-guru. Guru tidak lagi

menjadi orang yang mengajar, tetapi orang yang mengajar dirinya melalui

dialog dengan para murid, yang pada gilirannya disamping diajar mereka juga

mengajar. Mereka semua bertanggung jawab terhadap suatu proses tempat

mereka tumbuh dan berkembang. Mereka saling mengajar satu sama lain,

ditengahi oleh dunia, oleh objek-objek yang dapat diamati yang dalam

pendidikan gaya perbankan dimiliki oleh guru semata. Dengan cara ini,

pendidik hadap masalah secara terus menerus memperbaharui refleksinya di

dalam refleksi para murid. Murid bukan lagi menjadi pendengar yang penurut

tetapi menjadi rekan pengkaji yang kritis melalui dialog dengan guru karena

mereka akan semakin ditantang dan berkewajiban untuk menjawab tantangan

itu.76

Dengan demikian, pendidikan hadap masalah adalah sikap revolusioner

terhadap masa depan. Karena itu dia adalah nubuatan dan dengan begitu dia

sesuai dengan watak kesejarahan manusia. Oleh karenanya dia menekankan

manusia sebagai makluk yang melampaui dirinya, yang melangkah maju dan

memandang ke depan, yang sadar atas ketidaksempurnaannya, sebuah

76 Paulo Freire, Pendidikan Kaum…, 64-66.
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gerakan kesejarahan yang memiliki titik tolak yang terletak dalam diri

manusia sendiri, pelaku-pelaku, serta tujuan sendiri.77

II.5.4. Pentingnya Metode Dialog dan Komunikasi dalam Pedagogi Pembebasan

Paulo Freire

Manusia tidak diciptakan dalam kebisuan, tetapi dalam kata, dalam karya

dan dalam tindakan refleksi sehingga keberadaannya tidak mungkin tanpa

kata, juga tidak berlangsung dalam kata-kata palsu, tetapi hanya dalam kata-

kata yang benar, dengan apa manusia mengubah dunia.

Kata merupakan hakekat dari dialog karena dialog merupakan suatu gejala

manusiawi dan merupakan tuntutan kodrat manusia.78 Dialog merupakan

bentuk perjumpaan di antara sesama manusia, dengan perantaraan manusia,

dalam rangka menamai dunia. Oleh sebab itu, dialog tidak dapat

disederhanakan sebagai tindakan seseorang ‘menabungkan’ gagasan-

gagasannya kepada orang lain atau pertukaran gagasan untuk ‘dikonsumsi’

oleh para peserta sebuah diskusi. Dialog tidak boleh menjadi sebuah alat

dominasi seseorang terhadap orang lain. Dominasi yang tersirat dalam dialog

haruslah dominasi terhadap dunia oleh mereka yang mengikuti dialog, yakni

penguasaan atas dunia bagi pembebasan manusia.79

Dialog antara guru dan siswa tidak menempatkan mereka pada tempat

berpijak yang sama dari  segi profesi, tetapi sungguh-sungguh menandai

77 Paulo Freire 71.
78 Paulo Freire, Pedagogi Hati (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 108.
79 Paulo Freire, Pendidikan Kaum..., 75-78.
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kedudukan demokratis antara mereka. Guru dan siswa tidak identik. Dialog

berarti justru karena subjek-subjek dialog, pelaku-pelaku dalam dialog, tidak

hanya tetap mempunyai jati diri mereka, tetapi juga membelanya secara aktif

dan dengan demikian tumbuh berkembang bersama. Dialog mengandung arti

sikap hormat yang jujur, tulus dan yang asasi dari pihak subjek-subjek yang

terlibat di dalamnya.80

Dialog juga tidak dapat berlangsung tanpa adanya rasa cinta yang

mendalam terhadap dunia dan sesama manusia karena cinta menjadi dasar

dari dialog serta dialog itu sendiri. Karena itu merupakan tugas wajib bagi

para pelaku dialog yang bertanggung jawab serta tidak dapat berlangsung

dalam hubungan yang bersifat dominasi karena dominasi menandakan adanya

penyakit pada cinta: sadisme pada pihak penguasa dan masokisme pada pihak

yang dikuasai.

Di pihak lain, dialog juga tidak dapat terjadi tanpa kerendahan hati karena

penamaan dunia oleh manusia secara terus-menerus tidak mungkin berupa

laku kesombongan yang memandang bodoh orang lain dan selalu lupa mawas

diri pada kelemahan diri sendiri serta mengganggap diri terpisah dari orang

lain. Dialog selanjutnya menuntut adanya keyakinan yang mendalam terhadap

diri dan kemampuan manusia untuk membuat dan membuat kembali, untuk

mencipta dan mencipta lembali, keyakinan pada fitrahnya untuk menjadi

manusia seutuhnya.

80 Paulo Freire, Pedagogy of Hope..., 116-117.
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Selain itu, dialog juga tidak dapat terjadi tanpa adanya harapan yang

berakar pada ketidaksempurnaan manusia, dari mana mereka secara terus-

menerus melakukan usaha pencarian yang hanya dapat dilakukan dalam

kebersamaan. Ketiadaan harapan adalah sebuah bentuk kebisuan, penolakan

terhadap dunia dan sikap melarikan diri darinya. Adanya dehumanisasi bukan

merupakan sebab untuk berputus-asa tetapi justru untuk berharap yang

menumbuhkan usaha terus-menerus untuk mencapai kemanusiaan sejati yang

telah dihambat oleh ketidakadilan.81

Akhirnya, dialog sejati tidak akan terwujud kecuali dengan melibatkan

pemikiran kritis, yang melihat suatu hubungan tak terpisahkan antara manusia

dan dunia tanpa melakukan dikotomi antara keduanya, yang memandang

realitas sebagai proses dan perubahan, pemikiran yang tidak memisahkan diri

dari tindakan tetapi senantiasa bergumul dengan masalah-masalah

keduniawian tanpa gentar menghadapi resiko. Pemikiran kritis berlawanan

dengan pemikiran naif yang melihat waktu sejarah sebagai sebuah beban.

Yang penting bagi pemikir kritis adalah kelanjutan dari perubahan realitas

demi kelanjutan proses humanisasi manusia.

Tanpa dialog juga tidak akan ada komunikasi dan tanpa komunikasi tidak

akan mungkin ada pendidikan sejati. Sifat dialogis dari pendidikan sebagai

praktek pembebasan dimulai ketika guru bertanya terlebih dahulu kepada diri

sendiri tentang apa dialog yang akan dilakukannya dengan murid. Dan

perenungan tentang isi dialog itu adalah perenungan tentang isi program

81 Paulo Freire, Pendidikan Kaum..., 81-83.
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pendidikan yang berupa penyajian kembali kepada murid tentang hal-hal yang

ingin mereka ketahui lebih banyak secara tersusun, sistematik dan telah

dikembangkan. Banyak sekali rencana-rencana pendidikan dan politik

mengalami kegagalan karena perencananya merancang berdasarkan

pandangan pribadi mereka sendiri tentang realitas, yang tidak memperhatikan

aspek manusia dalam situasi tertentu kepada siapa seolah-olah program

mereka ditujukan. Objek tindakan sebenarnya adalah realitas yang harus

diubah oleh mereka bersama dengan orang lain, bukan orang lain itu yang

diubah. Kaum penindas adalah mereka yang menindoktrinasi orang lain dan

menyesuaikan mereka dengan realitas yang tetap tidak boleh tersentuh.

Seringkali yang terjadi juga adalah para pendidik menyatakan sesuatu

yang tidak dapat dimengerti karena bahasa mereka tidak selaras dengan situasi

konkrit dari manusia yang mereka ajak bicara sehingga pembicaraan mereka

hanya sekedar retorika yang asing dan mengasingkan. Padahal, agar

komunikasi dapat efektif, pendidik harus memahami kondisi struktur dimana

pemikiran dan bahasa murid itu tersusun secara dialektis.

II.5.5. Konsientisasi sebagai Tujuan Pendidikan Paulo Freire

Dalam programnya di perkampungan kumuh Brazil, Freire memulai

mengkonseptualisasikan sebuah proses penyadaran yang mengarah pada

konsep pembebasan yang dinamis dan pada apa yang disebutnya sebagai

kemanusiaan yang lebih utuh. Hasil dari proses ini dinamakannya

conscientizacao, atau tingkat kesadaran dimana setiap individu mampu
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melihat sistem sosial secara kritis. Mereka dapat memahami akibat-akibat

yang saling kontradiktif dalam kehidupan mereka sendiri, dapat

mengeneralisasikan kontradiksi-kontradiksi tersebut pada lingkungan lain di

sekelilingnya dan dapat mentransformasikan masyarakat secara kreatif dan

bersama-sama. Freire mengkontraskan kesadaran kritis seseorang di dalam

sebuah sistem dengan dua tingkat kesadaran lainnya yang lebih rendah.

Kesadaran naif dicirikhasi dengan perilaku orang yang terlalu

menyederhanakan dan meromantisasikan realitas, dia berusaha mereformasi

individu-individu yang tidak adil dengan asumsi bahwa sistem yang

mewadahinya bisa bekerja secara tepat. Kesadaran magis adalah fase dimana

orang mengadaptasi atau menyesuaikan diri secara fatalistik dengan sistem

yang ada.82

Dalam sistem pengkodean conscientizacao, terdapat 3 tahap dan masing-

masing tahap terdiri dari tiga pertanyaan pokok yakni: masalah-masalah apa

yang timbul dalam situasi ini? (Penamaan); mengapa masalah-masalah

tersebut timbul? (Berpikir); dan apa yang bisa dilakukan untuk mengubah

situasi ini? (Aksi). Di setiap tahap, serangkaian kategori pengkodean

didefinisikan dalam istilah-istilah perilaku khusus yang menggambarkan

bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut didiskusikan di setiap tahap.83

Conscientizacao memperhatikan perubahan-perubahan hubungan antar

manusia yang akan memperbaiki penyelewengan manusia. Conscientizacao

82 William A. Smith, Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Paulo Freire (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), 3.
83 Ibid, 3-4.
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bukanlah teknik untuk transfer informasi atau untuk pelatihan ketrampilan,

tetapi merupakan proses dialogis yang mengantarkan individu-individu secara

bersama-sama untuk memecahkan masalah-masalah eksistensial mereka.

Conscientizacao mengemban tugas pembebasan dan pembebasan itu berarti

penciptaan norma, aturan, prosedur dan kebijakan baru. Pembebasan

bermakna transformasi atas sebuah sistem realitas yang saling terkait dan

kompleks, serta reformasi beberapa individu untuk mereduksi konsekuensi-

konsekuensi negatif dari pelakunya. 84

Perbedaan-perbedaan pedagogis pokok antara conscientizacao dan

bentuk-bentuk pendidikan lainnya adalah bahwa pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan dalam conscientizacao tidak memiliki jawaban yang telah diketahui

sebelumnya. Pendidikan bukanlah pengorganisasian fakta yang sudah

diketahui sedemikian rupa sehingga orang bodoh melihatnya sebagai sesuatu

yang baru. Pendidikan tidak sekedar mengajarkan fisika kepada siswa untuk

menemukan kembali gaya gravitasi. Dan conscientizacao adalah sebuah

pencarian jawaban-jawaban secara kooperatif atas masalah-masalah yang tak

terpecahkan yang dihadapi oleh sekelompok orang.

Dengan demikian, tidak ada ‘ahli’ yang mengetahui jawaban-jawaban

tersebut dan yang pekerjaannya mentransfer jawaban-jawaban tadi. Setiap

individu memiliki kebenaran yang sama, tetapi berbeda dalam cara melihat

persoalan yang harus didefinisikan dan cara mencari jawabannya yang harus

diformulasikan. Partisipasi bukanlah sebuah alat pendidikan yang tepat, tetapi

84William A. Smith 4.
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merupakan inti dari proses pendidikan. Conscientizacao bukanlah tujuan

sederhana yang harus dicapai, tetapi merupakan tujuan puncak dari

pendidikan untuk kaum tertindas.85

II.5.6. Sistem Pengkodean Conscientizacao

Ada beberapa cara lain untuk menerapkan conscientizacao dan yang

paling sederhana barangkali adalah Skema Kategori Pengkodean

Conscientizacao dengan garis besarnya adalah sebagai berikut: 86

Tingkatan Kesadaran Magis Kesadaran Naif Kesadaran Kritis

Penamaan 1.Penolakan terhadap

Masalah:

a.Penolakan tegas

b.Menghindari masalah

2.Masalah-masalah

Bertahan Hidup:

a.Kesehatan yang buruk

b.Kemiskinan

c.Pengangguran

d.Pekerjaan yang tidak

mencukupi

e.Uang habis dengan

sendirinya

1.Penyimpangan Individu

Penindas:

a.Individu-individu

tertindas tidak suka kepada

penindas (tidak memenuhi

keinginan penindas)

b.Agresivitas horisontal

2.Penyimpangan Individu

Penindas

a.Penindas melanggar

hukum

b.Penindas melanggar

norma

1.Menolak Kelompok

Penindas (Penegasan

Diri):

a.Menolak kelompok-

kelompok penindas

b.Berusaha memelihara

etnisitas

c.Menegaskan keunikan

2.Mengubah Sistem:

a.Prosedur (masyarakat)

b.Menolak sistem yang

menindas

Berpikir 1.Interelasi Kausalitas

yang Sederhana:

a.Menyalahkan keadaan

1.Menyalahkan Sesama

Kaum Tertindas:

a.Menerima penjelasan

1.Mengetahui dan

Menolak Ideologi

Penindas dan Kolusi:

85 William A. Smith 4-5.
86 Ibid, 97-101.
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fisik (kesehatan)

b.Menyalahkan objek-

objek, bukan orang-orang

2. Fakta-fakta yang

Diserahkan kepada

Penguasa:

a.Faktor-faktor yang

tidak terkendali: Tuhan,

nasib, keberuntungan,

usia dan sebagainya

b.Takut kepada penindas

c.Penindas selalu menjadi

pemenang

d.Empati kepada

penindas

atau keinginan penindas

(pendidikan sebagai tujuan

itu sendiri)

b.Konflik dengan sesama

c.Menyalahkan nenek

moyang

d.Kasihan pada diri sendiri

2. Mengetahui Bagaimana

Penindas Melanggar

Norma:

a.Mengetahui maksud

penindas

b.Mengetahui hubungan di

antara penindas atau agen-

agennya

c.Menggeneralisasikan

satu penindas pada

semuanya

a.Simpati pada dan

memahami sesama

kaum tertindas

b.Mengkritik diri

(mengetahui kontradiksi

antara aksi dan tujuan

kritis)

c.Menolak agresi

horizontal (menegaskan

diri)

d.Mengetahui penindas

sebagai korban sistem

e.Menggeneralisir satu

kelompok penindas pada

kelompok lain

2. Mengetahui

Bagaimana Kerja

Sistem:

a.Mengetahui sistem

sebagai penyebab

b.Mengetahui

kontradiksi antara

retorika dan kenyataan

c.Analisis sosio-

ekonomi makro

d.Menggeneralisir

sebuah sistem yang

menindas pada sistem

lain
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Aksi 1.Fatalisme:

a.Penarikan diri

b.Menerima

2.Menghidupi Penindas

secara Pasif:

a.Menunggu ‘kebaikan’:

keberuntungan

b.Bergantung kepada

penindas

1.Aktif Bekerja Sama

dengan Penindas (Kolusi):

a.Meniru perilaku penindas

(pendidikan, pakaian,

kebiasaan)

b.Agresi salah arah (agresi

horizontal, penghakiman-

sendiri)

c.Bersikap paternalistik

terhadap sesama

d.Memenuhi keinginan

penindas

2. Bertahan:

a.Berkelompok

b.Membuat jaringan kerja

c.Menjauhi penindas

d.Menentang individu

penindas

e.Mengubah keadaan

1. Aktualisasi Diri:

a.Mencari model-model

peran yang sesuai

b.Menghargai diri

c.Mengembangkan diri

(mencari pengetahuan)

d.Menjadi subjek

e.Percaya pada sesama

(belajar bersama)

f.Menerapkan solusi

baru secara tegas (berani

mengambil resiko)

g.Mengandalkan sumber

daya komunitas

(partisipasi)

h.Menentang kelompok-

kelompok penindas

2.Mengubah Sistem:

a.Mengedepankan

dialog dari pada polemik

b.Kerja sama

c.Pendekatan ilmiah

d.Mengubah norma,

prosedur dan hukum

Orang-orang dalam fase kesadaran magis menyesuaikan diri dengan

kehidupan dimana mereka tinggal dan mendefinisikan masalah dengan

mengaitkannya pada persoalan-persoalan cara bertahan hidup dengan
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kekuasaan di luar jangkauan mereka sebagai penyebabnya. Tindakan-tindakan

yang mereka lakukan terentang sejak dari menerima keadaan secara pasif

sampai menggulingkan kekuasaan-kekuasaan yang mereka anggap

membelenggu kehidupan mereka.

Tingkat kesadaran naif, dimana individu tertindas ingin memperbaharui

sistem yang telah dirusak oleh orang-orang jahat yang melanggar norma dan

aturan. Tindakan-tindakan mereka diarahkan untuk mengubah diri mereka

sendiri dan meniru penindas serta untuk mempertahankan diri dari akibat

buruk yang ditimbulkan oleh pelanggaran norma individu penindas.

Individu-individu yang berkesadaran kritis menganggap sistem ini perlu

ditransformasi yang dimulai dengan menolak dan menyingkirkan ideologi

penindas dan meningkatnya penghargaan terhadap diri sendiri dan kekuatan

komunitas. Mereka berpikir secara ilmiah dan mulai mencari model-model

peran baru, mengandalkan kekuatan diri dan sumber-sumber daya komunitas,

keberanian mengambil resiko dan independen terhadap penindas. Pendekatan

baru dalam memecahkan persoalan ini adalah dialog dengan kawan-kawannya

sehingga individu tertindas harus memformulasikan tindakan-tindakannya

sendiri yang berujung pada pembebasan dan tranformasi yang sebenarnya.


