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BAB IV

TINJAUAN KRITIS DARI PERSPEKTIF PEDAGOGI PEMBEBASAN PAULO

FREIRE TERHADAP MODEL PENYULUHAN AGAMA KRISTEN

Dalam bab ini, penulis akan melakukan tinjauan kritis terhadap model

penyuluhan agama berdasarkan perspektif Pedagogi Pembebasan Paulo Freire yaitu

pedagogi hadap masalah dengan metode dialog dan komunikasi untuk tujuan

konsientisasi/penyadaran.

IV.1. Tinjauan Kritis

Berdasarkan perspektif Pedagogi Pembebasan Paulo Freire pada Bab III

sebelumnya, dapat dilakukan tinjauan kritis terhadap model penyuluhan

agama yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program

penyuluhan sebagai berikut:

IV.1.1. Perencanaan Program Penyuluhan Agama

Dalam merencanakan program, nampak belum adanya keseriusan,

susunan yang sistematik dan jelas apa tujuan dan targetnya. Hal ini dapat

dibuktikan dari (5) orang yang melakukan identifikasi potensi wilayah, tidak

menyertakan data umum dan data khusus wilayah. Delapan (8) orang hanya

merencanakan tujuan yang umum dalam Program Tahunan, empat (4) orang

merencanakan Rencana Kerja Operasional/RKO bulanan, satu (1) orang yang

merencanakan target program. Hanya satu (1) orang yang merencanakan
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pokok materi dan enam (6) orang yang merencanakan bentuk kegiatan dan

metode.

Perencanaan isi program pendidikan dalam perspektif Paulo Freire,

seharusnya tersusun dan sistematik serta melalui tahap perenungan dari

pendidik. Tidak boleh direncanakan tanpa persiapan diri dan tanpa susunan

yang jelas. Seorang pendidik terlebih dahulu harus bertanya kepada diri

sendiri tentang apa isi dialog yang akan dilakukannya dengan murid.

Perenungan tentang isi dialog itu adalah perenungan tentang isi program

berupa penyajian kembali hal-hal yang ingin diketahui lebih banyak lagi oleh

murid.

Hal ini bukan berarti bahwa program yang sudah disusun secara

sistematik, menjadi kaku dan tidak fleksibel dalam pelaksanaannya, karena

bagi Freire, kegiatan pendidikan yang berdasarkan standarisasi dan rutinitas,

justru bersifat membirokratisasi sehingga anti demokrasi.

Dalam hal partisipasi peserta, terlihat jelas bahwa semua penyuluh belum

melibatkan peserta secara aktif dalam suatu hubungan yang dialogis dan

komunikatif. Karena kepada peserta tidak diperhadapkan pada masalah-

masalah atau persoalan-persoalan seputar agama, pengalaman keseharian dan

persoalan pembangunan sebagai bahan diskusi melalui pemecahan yang tepat

dan dilakukan bersama peserta. Pemecahan masalah dan persoalan tersebut

bukan untuk peserta atau dengan memaksa mereka. Peserta adalah subjek

dalam sejarah yang mampu menamai realitasnya sendiri.
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Tidak adanya partisipasi peserta terlihat dari identifikasi potensi wilayah

yang dilakukan oleh lima (5) orang, hanya berupa pengumpulan data tentang

apa kebutuhan peserta dan masalah apa yang dialami oleh peserta dalam

pelaksanaan penyuluhan sebelumnya. Di antara penyuluh dan peserta tidak

ada kerja sama untuk merancang isi program sesuai pengharapan, kebutuhan,

keinginan dan keprihatinan mereka sehingga komunikasi dan dialogpun tidak

akan pernah tercipta. Yang ada hanyalah kerja sama antar penyuluh (penyuluh

yang bertugas di Lapas Dewasa) untuk menyusun buku panduan kurikulum.

Metode yang direncanakan oleh enam (6) orang juga masih bersifat

monolog yaitu dominannya metode renungan dan kotbah. Metode diskusi

masih berada pada urutan yang ke empat.

Selain itu, dalam perumusan tujuan program, masih bersifat sepihak

berdasarkan perspektif penyuluh sendiri atau pandangan pribadi mereka dalam

bentuk pengalihan informasi dan pengetahuan atau mentransfer nilai dan

pengetahuan untuk diterima dan dilaksanakan oleh peserta. Akibatnya, peserta

tidak mengalami penyadaran oleh karena tujuan program tidak memberi ruang

baginya untuk mendengar suaranya sendiri sebagai subjek yang juga mampu

menamai realitasnya dan realitas yang ada di sekitarnya. Padahal, dalam

perspektif Freire, pendidikan seharusnya 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

dalam diri manusia dalam hubungannya dengan kenyataan yang harus

dipahaminya.
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Kesadaran subjektif dan kemampuan objektif hanya akan terwujud, bila

dalam perencanaan program, peserta sudah diperhadapkan pada semua realitas

yang ada melalui penggunaan metode dialogis dan komunikatif dengannya.

Keduanya terlibat bersama-sama dalam menamai dan berpikir tentang realitas

dan menggumuli aksi apa yang akan dilakukan ke depan untuk mengubah

realitas, ketika realitas yang ada itu menyimpang.

Dalam artian, peserta tidak lagi menjadi objek yang selalu menyesuaikan

diri atas tuntutan dan harapan dari penyuluh dan menjadi bejana kosong yang

siap diisi dengan pernyataan dan keputusan sepihak dari penyuluh. Penyuluh

juga tidak bertindak sebagai sumber pengetahuan yang mengatur cara dunia

masuk ke dalam diri peserta agar mereka menyesuaikannya, atau

menabungkan ide/gagasannya untuk dikonsumsi oleh peserta. Keduanya

menjadi manusia seutuhnya yang mengalami pemberdayaan diri melalui

kesadaran kritis yang tumbuh karena keterlibatannya dalam sejarah dan

menciptakan sejarahnya sendiri.

Jika dalam seluruh proses perencanaan program, peserta telah mengalami

proses penyadaran dan pemberdayaan diri, maka sasaran akhir dari penugasan

seorang penyuluh agama yaitu masyarakat semakin memahami dan

menghayati nilai dan ajaran agamanya serta mampu mengaplikasikan nilai

dan ajaran agama tersebut dalam seluruh aspek kehidupan pribadi dan

masyarakat dapat terwujud secara maksimal.

Berkaitan dengan pokok-pokok materi yang direncanakan oleh satu (1)

orang yang lebih banyak berkaitan dengan bahan Alkitab/Ajaran/Dogma
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Kristen dengan pendekatan Bible Centered, maka dalam Perspektif Freire,

pokok-pokok materi tersebut belum merepresentasikan seluruh pengalaman

eksistensial manusia. Seluruh pengalaman eksistensial yang berkaitan dengan

masalah agama/iman, pengalaman keseharian termasuk di dalamnya kearifan

lokal Kota Kupang serta masalah pembangunan lainnya, seharusnya menjadi

objek pengetahuan yang tersadari oleh peserta untuk dipelajari, dikaji, dikritisi

dan direnungkan bersama-sama dalam rangka menghasilkan tindakan praksis

nyata menuju transformasi diri dan transformasi sosial.

Pada akhirnya, melalui tinjauan dari perspektif Pedagogi Pembebasan

Paulo Freire, ditemukan bahwa perencanaan program penyuluhan belum

membebaskan, karena di dalamnya peserta tidak diperhadapkan pada

masalah-masalah yang mencakup seluruh pengalaman eksistensialnya dalam

rangka membangkitkan kesadaran kritisnya dengan tujuan dapat terlibat dalam

praksis.

Dengan perencanaan program atas dasar pandangan pribadi penyuluh

sendiri, selalu ada kecenderungan terjadinya pengulangan program dari

periode sebelumnya, kurang variatif, tidak ada pembaharuan, kurang

menantang dan tidak mencakup semua aspek keprihatinan manusia terutama

dari sisi peserta sendiri. Bahkan, peserta juga tidak merasa menjadi bagian

dari perencanaan program yang akan berdampak pada tingkat minat/interest

dan partisipasinya baik dalam pelaksanaan penyuluhan maupun dalam

kehidupan nyata.
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IV.1.2.Pelaksanaan Penyuluhan Agama yang Mencakup Tema/Materi,

Metode/Pendekatan dan Dampak/Hasil

Kebanyakan materi yang disajikan masih seputar materi penyuluhan

agama yaitu bahan Alkitab dan Dogma/Ajaran Kristen dengan pendekatan

Bible Centered, sedangkan materi kehidupan dan pembangunan yang

dibahasakan secara agama dengan pendekatan Life/Eksperience Centered

masih minim. Padahal, tugas pokok dari seorang penyuluh agama adalah

melaksanakan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan dalam bahasa

agama. Dalam artian, seorang penyuluh agama bertanggung jawab

memberikan penyuluhan baik dalam bidang agama maupun bidang kehidupan

lainnya termasuk masalah kearifan lokal Kota Kupang yang merupakan satu

realitas utuh yang dimiliki dan dialami oleh peserta penyuluhan.

Hal ini menjadi penting oleh karena masalah agama termasuk masalah

iman sudah tentu tidak dapat dipisahkan dari masalah kehidupan sehari-hari

dan masalah pembangunan yang harus dilihat, diperhatikan, dibahas, dikaji

dan direfleksikan secara kooperatif.

Keseimbangan antara materi agama dan pembangunan menjadi

kebutuhan yang harus diperhatikan secara serius oleh karena Kota Kupang

adalah salah satu kota di wilayah NTT secara khusus dan bagian dari NKRI

secara umum yang masih terus bergumul dengan masalah kerukunan dan

toleransi antar umat beragama, krisis iman, moral dan etika. Juga masalah

pembangunan kesejahteraan masyarakat, politik, ekonomi, pendidikan,

kesehatan, pelestarian budaya dan lingkungan, keamanan dan masalah
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keprihatinan sosial lainnya dengan berbagai ideologi yang ada dibaliknya.

Semua bidang kehidupan ini sudah seharusnya menjadi bahan kajian dan

refleksi dalam materi penyuluhan.

Dalam hal ini, materi penyuluhan belum mencakup semua realitas yang

dimiliki dan dialami oleh peserta penyuluhan. Dominannya materi seputar

bahan Alkitab dan Ajaran/Dogma Kristen dengan pendekatan Bible Centered,

dapat menimbulkan kecenderungan bagi peserta untuk tidak dapat berpikir

kritis karena bahan Alkitab dan Ajaran/Dogma Kristen diyakini benar

seutuhnya sehingga tidak bisa dipertanyakan, ditentang dan dikritisi lagi.

Seperti dalam perencanaan program, peserta juga tidak dihadapkan pada

masalah-masalah seputar agama, pengalaman keseharian dan pembangunan

untuk dipecahkan secara bersama-sama tetapi hanya disampaikan dalam

bentuk materi yang sudah lengkap dan siap saji sehingga cenderung menjadi

kaku, tidak hidup, terasing dan terpisah dari pengalaman eksistensial mereka

sehari-hari. Komunikasi dan dialog dengan harapan untuk melakukan

investigasi bersama terhadap objek pengetahuan atau realitas dengan berbagai

ideologi pembenaran yang ada dibaliknya, dengan sendirinya tidak akan

terwujud oleh karena penyuluhlah yang dominan sebagai sumber pengetahuan

yang menyampaikan pernyataan-pernyataan, nilai-nilai, ajaran/dogma maupun

segi-segi empiris dari realitas.

Peserta hanya menjadi objek, bejana dan wadah-wadah kosong yang siap

diisi oleh penyuluh tanpa ada pemahaman dan pemaknaan arti sesungguhnya

dari tema/materi yang disampaikan, atau mempertanyakan alasan mengapa
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harus dipelajari dan apa manfaatnya. Tidak ada ketegangan terus-menerus

antara teori dan praktek, antara pengharapan dan kekecewaan. Yang ada

hanyalah pernyataan-pernyataan dan pengalihan informasi sepihak tanpa laku-

laku pemahaman dan komunikasi di antara kedua pihak. Baik penyuluh

maupun peserta seharusnya secara terus menerus melakukan usaha pencarian

dalam kebersamaan yang dilandasi oleh pengharapan yang berakar pada

ketidaksempurnaan manusia.

Dengan cara penyuluhan seperti ini dalam perspektif Freire, peserta

belum dibebaskan dari kondisi perbudakannya yaitu kebisuannya sehingga ia

belum benar-benar menyadari akan kekuatan potensi dalam dirinya untuk

berpikir kritis dan bertindak merubah realitas dirinya dan di sekitarnya yang

menyimpang oleh karena ketidakadilan, dehumanisasi, diskriminasi,

penderitaan, keterbelakangan dengan berbagai ideologi pembenaran di

baliknya. Demikian juga penyuluh, belum dibebaskan dari kondisi

perbudakannya yang suka dengan cara yang monolog dan

mengindoktrinasikan orang lain.

Dalam kaitannya dengan pengunaan metode/pendekatan, yang lebih

banyak bersifat monolog dalam bentuk renungan/khotbah, maka semua

peserta dalam setiap kelompok binaan belum berpartisipasi dan dilibatkan

dalam komunikasi yang sungguh-sungguh dialogis untuk memahami arti dan

makna dari apa yang dipelajari, mengapa dipelajari dan apa manfaat/tujuannya

dalam hubungannya dengan orang lain, dengan Tuhan dan dengan

lingkungannya.
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Penyuluh agama masih dominan sebagai pembicara dan sumber

informasi/pengetahuan. Bila peserta dilibatkan, hanya sebatas pada

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi sharing/pengalaman

tanpa ada kesempatan untuk berdiskusi/berdialog secara mendalam,

memberikan pendapat, menelusuri, mengkritisi dan melakukan refleksi atas

materi yang dipelajari. Dalam metode konselingpun, penyuluh masih dominan

sebagai pemberi solusi-solusi atas persoalan yang dihadapi peserta.

Dengan penggunaan metode seperti di atas, jelas bahwa peserta tidak

diberikan kesempatan untuk menghayati panggilan ontologisnya sebagai

manusia yang benar-benar menjadi manusia yang juga mampu melihat,

berpendapat, mengkaji, mengkritisi dan merefleksikan realitas atau objek yang

sedang dipelajari. Tujuannya adalah mencapai kesadaran penuh yang bisa

menghasilkan pemahaman dan sikap kritis serta kepekaan hati untuk

selanjutnya melibatkan diri dalam suatu tindakan praksis nyata di tengah-

tengah pergumulan gereja dan masyarakat Kota Kupang.

Peserta akhirnya menjadi miskin daya cipta, daya ubah dan pengetahuan,

tidak menjadi pemikir dan pengkaji kritis, serta tidak adanya usaha untuk

mencari dan tanpa praksis. Kecenderung yang ada hanyalah menyesuaikan

diri dengan dunia menurut apa adanya dengan pandangan terhadap realitas

yang terpotong-potong.

Dengan demikian, hasil/dampak yang diharapkan penyuluh dari peserta

yang mempengaruhi totalitas kepribadiannya tidak akan terwujud, karena
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mereka tidak benar-benar mencapai kesadaran kritisnya untuk bertindak atas

realitas yang dihadapinya.

Dari banyaknya kelompok binaan penyuluh agama, hanya dalam kegiatan

pembinaan rohani di Lapas Dewasa, telah diterapkan metode diskusi dan

dialog yang cukup kritis, dimana peserta terlibat dan berpartisipasi secara aktif

dalam bertanya, mengungkapkan pendapat, menelusuri dan mengkritisi setiap

penjelasan yang diberikan oleh penyuluh agama. Walaupun terdapat sisi

kelemahannya juga, bahwa materi yang disampaikan bukanlah hasil diskusi

dan perenungan antara penyuluh dan peserta, tetapi hasil kerja sama dari para

penyuluh yang bertugas di Lapas tersebut.

Selain itu, peserta juga dapat menyampaikan ide/gagasan dan

pemahamannya mengenai materi yang sedang dibahas bersama-sama. Dengan

demikian, baik penyuluh agama maupun peserta semakin tertantang untuk

berpikir dan berpikir, mencari dan mencari, saling belajar dan mengajar serta

secara terus-menerus memperbaharui refleksinya dalam rangka menjadi

manusia seutuhnya sesuai panggilan ontologisnya yang terpanggil untuk

terlibat dalam tindakan praksis.

Dengan penggunaan metode dialogis dan komunikatif seperti ini, menjadi

tempat bagi penyuluh dan peserta penyuluhan untuk sama-sama mengalami

pembebasan yaitu menjadi subjek sepenuhnya yang mampu menamai realitas

dan objek yang dipelajari, melakukan pencarian bersama-sama terhadap

jawaban atas masalah-masalah yang tidak terpecahkan dan berpikir kritis

bersama-sama terhadap ketidakjelasan dan persoalan yang digumuli. Peserta
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dalam hal ini sedang mengalami pemberdayaan melalui hubungan yang

dialogis dan komunikatif tersebut.

IV.1.3. Evaluasi Penyuluhan Agama

Dengan tidak ditemukannya evaluasi penyuluhan secara tersurat dalam

laporan penyuluhan, memberikan kesan bahwa tanggapan balik, masukan atau

penilaian dari peserta terhadap seluruh proses penyuluhan kurang

dipentingkan dan diperhitungkan. Padahal, dengan dilakukannya evaluasi baik

mengenai perencanaan program maupun pelaksanaan penyuluhan, isi program

selanjutnya akan menjadi lebih baik dan semakin dapat menjawab kebutuhan

dan pergumulan dari peserta penyuluhan untuk jangka pendek dan menolong

peserta penyuluhan untuk dapat juga membebaskan orang lain melalui

tindakan praksisnya di tengah-tengah pergumulan gereja dan masyarakat.

Peserta dalam hal ini belum sepenuhnya dianggap sebagai subjek yang

juga memiliki kemampuan, pengetahuan dan pandangannya tersendiri

terhadap realitas/objek pengetahuan yang telah dipelajarinya. Dari bentuk

evaluasi tersirat, juga belum nampak adanya upaya untuk melibatkan

pemikiran dan pemahaman peserta tentang tema/materi dan bahan apa yang

lebih cocok untuk sajikan dalam isi program selanjutnya sesuai kebutuhan dan

pergumulan mereka, serta belum adanya ruang bagi penyuluh untuk bertanya,

merenung dan berefleksi tentang banyak hal yang masih perlu dipelajari dan

diketahui oleh peserta untuk dituangkan dalam program penyuluhan

selanjutnya.
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Akibat yang bisa terjadi adalah terjadinya pengulangan tema/materi dan

bukan pengembangan atau pembaharuan, timbulnya kejenuhan/kebosanan

pada kedua belah pihak dan tidak akan pernah menjawab kebutuhan dan

pergumulan peserta secara maksimal sehingga peserta juga tidak akan pernah

menjadi pengkaji kritis dengan kesadaran kritisnya dalam melihat realitas

pribadinya dan realitas sosial dalam rangka melakukan pembebasan sejati

secara kreatif.

Sedangkan evaluasi yang dilakukan melalui observasi yang berkaitan

dengan manfaat materi bagi peserta penyuluhan, masih sebatas pada ranah

kognitif yang belum membawa dampak pada ranah afektif dan psikomotorik

sehingga perlu ditindaklanjuti dalam evaluasi bulanan, semesteran atau

tahunan.

Manfaat dari materi penyuluhan akan menyentuh semua ranah dari

peserta bila mereka sudah mencapai tahap kesadaran kritis dimana objek

pengetahuan/realitas dipelajari, dikaji dan direnungkan secara bersama-sama,

sehingga segera berdampak terhadap perubahan sikap, nilai dan tingkah laku

peserta.

Berkaitan dengan bagian apa yang perlu dievaluasi, seharusnya tidak

hanya berkaitan dengan tema/materi saja tetapi metode/pendekatan juga perlu

dilakukan karena penggunaan metode yang tepat akan mendukung proses

penyuluhan mencapai target dan tujuan bahkan dapat menunjukkan model

dari penyuluhan itu apakah membebaskan peserta atau tidak, apakah peserta
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diperlakukan sebagai subjek atau objek penyuluhan semata dan apakah

peserta sudah mencapai kesadaran kritisnya atau tidak.

IV.2. Kesimpulan

Dari hasil tinjauan kritis terhadap model penyuluhan agama, dapat

disimpulkan bahwa dalam perencanaan program penyuluhan agama, secara

keseluruhan belum membebaskan oleh karena masih dirancang sepihak oleh

penyuluh masing-masing dengan dominannya tema/materi alkitabiah dengan

pendekatan Bible Centered dan metode renungan/khotbah yang monolog, tanpa

ada hubungan yang dialogis-komunikatif dengan peserta penyuluhan.

Peserta masih berada di bawah kondisi ketertindasannya yaitu kebisuan

tanpa kesadaran subjektif dan kemampuan objektifnya sebagai pencipta sejarah

dan pengubah sejarah ke arah yang lebih baik. Pembebasan hanya akan dialami

oleh peserta penyuluhan bila mereka sungguh-sungguh disadarkan tentang

kebutuhannya, pergumulannya, harapan-harapannya dan keprihatinan mereka

untuk dibahas, dipelajari, dikaji dan direfleksikan secara bersama-sama.

Dengan kata lain, berbagai persoalan agama, pengalaman keseharian dan

pembangunan di Kota Kupang harus menjadi realitas/objek pengetahuan yang

tersadari oleh peserta dalam rangka keterlibatan dirinya dalam tindakan praksis

nyata.

Mengenai pelaksanaan penyuluhan, secara umum dapat dikatakan sedikit

membebaskan oleh karena sebagian kecil dari kegiatan penyuluhan sudah

menerapkan pendidikan hadap masalah melalui metode dialogis dan
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komunikatif yang cukup kritis. Dengan penerapan metode dialogis dan

komunikatif khususnya dalam kelompok binaan para napi dan tahanan di Lapas

Dewasa, peserta penyuluhan telah diperlakukan sebagai subjek yang berpotensi

dengan kesadaran kritisnya.

Sedangkan mengenai evaluasi penyuluhan, dapat dikatakan belum

membebaskan, oleh karena belum diterapkan secara eksplisit dan kooperatif

antara penyuluh dengan peserta mengenai keberhasilan pencapaian

sasaran/target, materi dan metode yang bermanfaat atau yang belum menjawab

segala kebutuhan, harapan dan keprihatinan mereka.

Evaluasi yang dilakukan masih sebatas pada ranah kognitif dan afektif,

belum menyentuh ranah psikomotorik dari peserta sehingga belum berdampak

pada keterlibatan praksisnya di tengah-tengah pergumulan gereja dan

masyarakat Kota Kupang.


