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MATERI SAJIAN PERKULIAHAN  KE : P7 – P9 

7.REFLEKSI PENDIDIKAN BERSAMA PAULO FREIRE  

Secara kebetulan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei bertepatan dengan 

meninggalnya filosof pendidikan terkemuka abad ke-20, Paulo Freire, pada 2 Mei 

1997. Tulisan ini dimaksudkan sebagai renungan memperingati Hardiknas dengan 

mendiskusikan pemikiran Freire dan kemungkinan dikontekstualisasikan di 

Indonesia. 

Untuk menggambarkan betapa pentingnya Freire dalam dunia pendidikan bisa 

disimak dari statemen Moacir Gadotti dan Carlos Alberto Torres (1997) 

"Educators can be with Freire or against Freire, but not without Freire." 

Pernyataan ini menunjukkan signifikansi Freire dalam diskursus pendidikan di 

dunia, termasuk di Indonesia (ada sembilan buku yang telah diterjemahkan ke 

bahasa Indonesia). Sebagai seorang humanis-revolusioner, Freire menunjukkan 

kecintaannya yang tinggi kepada manusia. Dengan kepercayaan ini ia berjuang 

untuk menegakkan sebuah dunia yang "menos feio, menos malvado, menos 

desumano" (less ugly, less cruel, less inhumane). 

Mengapa Freire punya banyak pengikut? Menurut kesaksian Martin Carnoy 

(1998), dikarenakan dia mempunyai arah politik pendidikan yang jelas. Inilah 

yang membedakannya dengan Ivan Illich. Arah politik pendidikan Freire berporos 

pada keberpihakan kepada kaum tertindas (the oppressed). Kaum tertindas ini bisa 

bermacam- macam, tertindas rezim otoriter, tertindas oleh struktur sosial yang tak 

adil dan diskriminatif, tertindas karena warna kulit, jender, ras, dan sebagainya. 



 2

Paling tidak ada dua ciri orang tertindas. Pertama, mereka mengalami alienasi dari 

diri dan lingkungannya. Mereka tidak bisa menjadi subyek otonom, tetapi hanya 

mampu mengimitasi orang lain. 

Kedua, mereka mengalami self-depreciation, merasa bodoh, tidak mengetahui 

apa-apa. Padahal, saat mereka telah berinteraksi dengan dunia dan manusia lain, 

sebenarnya mereka tidak lagi menjadi bejana kosong atau empty vessel, tetapi 

telah menjadi makhluk yang mengetahui. Pertanyaannya, bagaimana 

mengemansipasi mereka yang tertindas? 

Untuk menjawab pertanyaan itu, Freire berangkat dari konsep tentang manusia. 

Baginya, manusia adalah incomplete and unfinished beings. Untuk itulah manusia 

dituntut untuk selalu berusaha menjadi subyek yang mampu mengubah realitas 

eksistensialnya. Menjadi subyek atau makhluk yang lebih manusiawi, dalam 

pandangan Freire, adalah panggilan ontologis (ontological vocation) manusia. 

Sebaliknya, dehumanisasi adalah distorsi atas panggilan ontologis manusia. 

Filsafat pendidikan Freire bertumpu pada keyakinan, manusia secara fitrah 

mempunyai kapasitas untuk mengubah nasibnya. 

Dengan demikian, tugas utama pendidikan sebenarnya mengantar peserta didik 

menjadi subyek. Untuk mencapai tujuan ini, proses yang ditempuh harus 

mengandaikan dua gerakan ganda: meningkatkan kesadaran kritis peserta didik 

sekaligus berupaya mentransformasikan struktur sosial yang menjadikan 

penindasan itu berlangsung. Sebab, kesadaran manusia itu berproses secara 

dialektis antara diri dan lingkungan. Ia punya potensi untuk berkembang dan 

mempengaruhi lingkungan, tetapi ia juga bisa dipengaruhi dan dibentuk oleh 

struktur sosial atau miliu tempat ia berkembang. Untuk itulah emansipasi dan 

transendensi tingkat kesadaran itu harus melibatkan dua gerakan ganda ini 

sekaligus. 

Idealitas itu bisa dicapai jika proses pembelajaran mengandaikan relasi antara 

guru/dosen dan peserta didik yang bersifat subyek-subyek, bukan subyek- obyek. 

Tetapi, konsep ini tidak berarti hanya menjadikan guru sebagai fasilitator an sich, 

karena ia harus terlibat (bersama- sama peserta didik) dalam mengkritisi dan 

memproduksi ilmu pengetahuan. 
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Guru, dalam pandangan Freire, tidak hanya menjadi tenaga pengajar yang 

memberi instruksi kepada anak didik, tetapi mereka harus memerankan dirinya 

sebagai pekerja kultural (cultural workers). Mereka harus sadar, pendidikan itu 

mempunyai dua kekuatan sekaligus: sebagai aksi kultural untuk pembebasan atau 

sebagai aksi kultural untuk dominasi dan hegemoni; sebagai medium untuk 

memproduksi sistem sosial yang baru atau sebagai medium untuk mereproduksi 

status quo. 

Jika pendidikan dipahami sebagai aksi kultural untuk pembebasan, maka 

pendidikan tidak bisa dibatasi fungsinya hanya sebatas area pembelajaran di 

sekolah. Ia harus diperluas perannya dalam menciptakan kehidupan publik yang 

lebih demokratis. Untuk itu, dalam pandangan Freire, "reading a word cannot be 

separated from reading the world and speaking a word must be related to 

transforming reality." Dengan demikian, harus ada semacam kontekstualisasi 

pembelajaran di kelas. Teks yang diajarkan di kelas harus dikaitkan kehidupan 

nyata. Dengan kata lain, harus ada dialektika antara teks dan konteks, teks dan 

realitas. 

Pelajaran yang bisa ditarik Freire untuk konteks pendidikan kita paling tidak 

adalah komitmennya terhadap kaum marjinal. Lewat perspektif Freirean kita bisa 

bertanya: kepada siapa sesungguhnya pendidikan kita saat ini berpihak? Apakah 

negara sudah sungguh-sungguh mengamalkan salah satu pasal UUD 1945 kita 

yang berbunyi "anak-anak telantar dipelihara oleh negara"? Mengapa ada 

kesenjangan yang luar biasa tinggi dalam pendidikan kita, di satu sisi ada sekolah 

yang luar biasa mahal, dengan fasilitas lengkap, dan hanya orang kaya yang 

mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah itu, namun di sisi yang lain ada 

sekolah dengan fasilitas seadanya yang dihuni kaum marjinal? 

Bukankah dengan membiarkan kesenjangan itu terus berlangsung sama dengan 

membenarkan tesisnya Samuel Bowles dan Herbert Gintis dalam Schooling in 

Capitalist America (1976), bahwa sekolah hanya berfungsi sebagai alat untuk 

melayani kepentingan masyarakat dominan dalam rangka mempertahankan dan 

mereproduksi status quo? 

Ada dua kelompok kaum marjinal yang tereksklusi dan jarang mendapatkan 

perhatian serius oleh publik dalam hal pendidikan: 
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Pertama, penyandang cacat. Kelompok ini termasuk mereka yang kurang 

beruntung mendapatkan pendidikan yang memadai. Mereka mengalami apa yang 

disebut segregasi pendidikan. Pendidikan mereka dibedakan dengan kaum 

"normal." Segregasi pendidikan ini telah berlangsung sekian lama dengan asumsi, 

mereka yang cacat tidak mampu bersaing dengan yang normal karena ada bagian 

syaraf tertentu yang tidak bisa bekerja maksimal. 

Jika asumsi ini benar, bukankah tugas sekolah untuk memaksimalkan mereka 

yang tidak mampu? Jika ada yang tidak mampu, mengapa solusinya dengan cara 

pengeksklusian, bukan dengan pemberdayaan? Jika asumsi itu salah, bukankah itu 

sama saja menutup peluang mereka untuk mendapat pendidikan yang sama seperti 

yang diperoleh orang normal? Tidakkah ini berarti diskriminasi? 

Dampak lain dari segregasi pendidikan adalah para penyandang cacat menjadi 

terasing dari lingkungan sosial, mereka tereksklusi dari sistem sosial orang-orang 

normal. Jadilah mereka sebagai warga kelas dua. Anak-anak normal juga tidak 

mendapat pendidikan pluralitas yang memadai. Bagaimana mereka bisa berempati 

dan bersimpati kepada penyandang cacat, jika mereka tidak pernah bergaul 

dengan kelompok ini karena hanya bergaul dengan sejenisnya di sekolah. 

Kedua, anak-anak jalanan. Secara kuantitas kelompok ini kian banyak, terutama di 

kota-kota besar. Mereka adalah kaum miskin kota dan sudah terbiasa dengan 

kekerasan, seks dan mabuk-mabukan. Di mana peran negara dalam memberi 

pendidikan yang layak buat mereka? Meski negara bukan satu-satunya aktor yang 

bertanggung jawab, tetapi bukankah negara telah diamanati UUD? 

Jika kita memakai perspektif Paulo Freire, kunci utama agar kedua kelompok itu 

bisa menjadi subyek yang otonom dan bisa mengkritisi realitas eksistensialnya 

adalah dengan cara mengembangkan kesadaran kritisnya dan mentransformasi 

struktur sosial yang tidak adil. 

Kaum marjinal harus diyakinkan bahwa mereka berhak dan mampu menentukan 

nasib sendiri, berhak mendapatkan keadilan, berhak melawan segala bentuk 

diskriminasi. 

Saya pesimistis jika kedua kelompok itu telah terakomodir secara maksimal dalam 

RUU Sisdiknas. Jarang sekali mereka disinggung dalam perdebatan RUU ini. 

Karena itu, sudah saatnya kita memperhatikan sungguh-sungguh masa depan 
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kedua kelompok ini. Pendidikan kita sudah seharusnya berpihak kepada mereka, 

bukan mengabdi kepentingan masyarakat dominan. 

  

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/05/opini/275458.htm 

http://www.duniaesai.com/pendidikan/pend41.htm 
 

  
8.DASAR-DASAR ILMU PENDIDIKAN: PEDAGOGIK SEBAGAI ILMU  

MURNI MENELAAH FENOMENA PENDIDIKAN 
 
Batang tubuh (body of knowledge) ilmu pendidikan haruslah sekurang-kurangnya 

secara mikro mencakup : 

-     Relasi sesama manusia sebagai pendidik dengan terdidik (person to 

person relationship) 

-     Pentingnya ilmu pendidikan memepergunakan metode fenomenologi 

secara kualitatif. 

-     Orang dewasa yang berpran sebagai pendidik (educator) 

-     Keberadaan anak manusia sebagai terdidik (learner, student) 

-     Tujaun pendidikan (educational aims and objectives) 

-     Tindakan dan proses pendidikan (educative process), dan 

-     Lingkungan dan lembaga pendidikan (educational institution) 

Itulah lingkup pendidikan yang mikroskopis sebagai hasil telaah ilmu murni ilmu 

pendidikan dalam arti pedagogic (teoritis dan sistematis). Mengingat pendidikan 

juga dilakukan dalam arti luas dan makroskopis di berbagai lembaga pendidikan 

formal dan non-formal, tentu petugas tenaga pendidik di lapangan memerlukan 

masukan yang berlaku umum berupa rencana pelajaran atau konsep program 

kurikulum untuk lembaga yang sejenis. Oleh karena itu selain pedagogic praktis 

yang menelaah ragam pendidikan diberbagai lingkungan dan lembaga formal, 

informal dan non-formal (pendidikan luar sekolah dalam arti terbatas, dengan 

begitu, batang tubuh diatas tadi diperlukn lingkupnnya sehingga meliputi: 

- Konteks sosial budaya (socio cultural contexs and education) 

- Filsafat pendidikan (preskriptif) dan sejarah pendidikan (deskriptif)  

- Teori, pengembangan dan pembinaan kurikulum, serta cabang ilmu 

pendidikan lainnya yang bersifat preskriptif. 
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-  Berbagai studi empirik tentang fenomena pendidikan 

-  Berbagai studi pendidikan aplikatif (terapan) khususnya mengenai 

pengajaran termasuk pengembangan specific content pedagogy. 

Sedangkan telaah lingkup yang makro dan meso dari pendidikan, merupakan 

bidang telaah utama yang memperbedakan antara objek formal dari pedagogic 

dari ilmu pendidikan lainnya. Karena pedagogic tidak langsung membicarakan 

perbedaan antara pendidikan informal dalam keluarga dan dalam kelompok kecil 

lainnya., dengan pendidikan formal (dan non formal) dalam masyarakt dan 

negara, maka hal itu menjadi tugas dari andragogi dan cabang-cabang lain yang 

relevan dari ilmu pendidikan. Itu sebabnya dalam pedagogic terdapat 

pembicaraan tentang factor pendidikan yang meliputi : (a) tujuan hidup, (b) 

landasan falsafah dan yuridis pendidikan, (c) pengelolaan pendidikan, (d) teori 

dan pengembangan kurikulum, (e) pengajaran dalam arti pembelajaran 

(instruction) yaitu pelaksanaan kurikulum dalam arti luas di lembaga formal dan 

non formal terkait. 

  
 
 

9. DASAR-DASAR FILSAFAT ILMU PENDIDIKAN  

  

Baiklah sekarang kita lihat dasar-dasaar filsafah keilmuan terkait dalam 

arti dasar ontologis, dasar epistemologis, dan aksiologis, dan dasar antropolgis 

ilmu pendidikan. 

 

Dasar ontologis ilmu pendidikan 

Pertama-tama pada latar filsafat diperlukan dasar ontologis dari ilmu pendidikan. 

Adapun aspek realitas yang dijangkau teori dan ilmu pendidikan melalui 

pengalaman pancaindra ialah dunia pengalaman manusia secara empiris. Objek 

materil ilmu pendidikan ialah manusia seutuhnya, manusia yang lengkap aspek-

aspek kepribadiannya, yaitu manusia yang berakhlak mulia dalam situasi 

pendidikan atau diharapokan melampaui manusia sebagai makhluk sosial 
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mengingat sebagai warga masyarakat ia mempunyai ciri warga yang baik (good 

citizenship atau kewarganegaraan yang sebaik-baiknya). 

Agar pendidikan dalam praktek terbebas dari keragu-raguan, maka objek formal 

ilmu pendidikan dibatasi pada manusia seutuhnya di dalam fenomena atau situasi 

pendidikan. Didalam situiasi sosial manusia itu sering berperilaku tidak utuh, 

hanya menjadi makhluk berperilaku individual dan/atau makhluk sosial yang 

berperilaku kolektif. Hal itu boleh-boleh saja dan dapat diterima terbatas pada 

ruang lingkup pendidikan makro yang berskala besar mengingat adanya konteks 

sosio-budaya yang terstruktur oleh sistem nilai tertentu. Akan tetapipada latar 

mikro, sistem nilai harus terwujud dalam hubungan inter dan antar pribadi yang 

menjadi syarat mutlak (conditio sine qua non) bagi terlaksananya mendidik dan 

mengajar, yaitu kegiatan pendidikan yang berskala mikro. Hal itu terjadi 

mengingat pihak pendidik yang berkepribadiaan sendiri secara utuh 

memperlakukan peserta didiknya secara terhormat sebagai pribai pula, terlpas 

dari factor umum, jenis kelamin ataupun pembawaanya. Jika pendidik tidak 

bersikap afektif utuh demikian makaa menurut Gordon (1975: Ch. I) akan terjadi 

mata rantai yang hilang (the missing link) atas factor hubungan serta didik-

pendidik atau antara siswa-guru. Dengan egitu pendidikan hanya akan terjadi 

secar kuantitatif sekalipun bersifat optimal, misalnya hasil THB summatif, NEM 

atau pemerataan pendidikan yang kurang mengajarkan demokrasi jadi kurang 

berdemokrasi. Sedangkan kualitas manusianya belum tentu utuh. 

  

Dasar epistemologis ilmu pendidikan 

Dasar epistemologis diperlukan oleh pendidikan atau pakar ilmu pendidikan demi 

mengembangkan ilmunya secara produktif dan bertanggung jawab. Sekalaipun 

pengumpulan data di lapangan sebagaian dapat dilakukan oleh tenaga pemula 

namuntelaah atas objek formil ilmu pendidikan memerlukaan pendekatan 

fenomenologis yang akan  menjalin stui empirik dengan studi kualitatif-

fenomenologis. Pendekaatan fenomenologis itu bersifat kualitaatif, artinya 

melibatkan pribadi dan diri peneliti sabagai instrumen pengumpul data secara 

pasca positivisme. Karena itu penelaaah dan pengumpulan data diarahkan oleh 

pendidik atau ilmuwan sebagaai pakar yang jujur dan menyatu dengan objeknya. 
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Karena penelitian tertuju tidak hnya pemahaman dan pengertian (verstehen, 

Bodgan & Biklen, 1982) melainkan unuk mencapai kearifan (kebijaksanaan atau 

wisdom) tentang fenomen pendidikan maka vaaliditas internal harus dijaga betul 

dalm berbagai bentuk penlitian dan penyelidikan seperti penelitian koasi 

eksperimental, penelitian tindakan, penelitian etnografis dan penelitian ex post 

facto. Inti dasar epistemologis ini adalah agar dapat ditentukan bahaawa dalam 

menjelaskaan objek formaalnya, telaah ilmu pendidikan tidaak hanya 

mengembangkan ilmu terapan melainkan menuju kepada telaah teori dan ilmu 

pendidikan sebgaai ilmu otonom yang mempunyi objek formil sendiri atau 

problematika sendiri sekalipun tidak dapat hnya menggunkaan pendekatan 

kuantitatif atau pun eksperimental (Campbell & Stanley, 1963). Dengan 

demikian uji kebenaran pengetahuan sangat diperlukan secara korespondensi, 

secara koheren dan sekaligus secara praktis dan atau pragmatis (Randall 

&Buchler,1942). 

 

 

 

Dasar aksiologis ilmu pendidikan  

Kemanfaatan teori pendidikan tidak hanya perlu sebagai ilmu yang otonom 

tetapi juga diperlukan untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya bagi 

pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia secara beradab. Oleh karena 

itu nilai ilmu pendidikan tidak hanya bersifat intrinsic sebagai ilmu seperti seni 

untuk seni, melainkan juga nilai ekstrinsik dan ilmu untuk menelaah dasar-dasar 

kemungkinan bertindak dalam praktek mmelalui kontrol terhadap pengaruh yang 

negatif dan meningkatkan pengaruh yang positif dalam pendidikan. Dengan 

demikian ilmu pendidikan tidak bebas nilai mengingat hanya terdapat batas yang 

sangat tipis antar pekerjaan ilmu pendidikan dan tugas pendidik sebagi pedagok. 

Dalam hal ini relevan sekali untuk memperhatikan pendidikan sebagai bidang 

yang sarat nilai seperti dijelaskan oleh Phenix (1966). Itu sebabnya pendidikan 

memerlukan teknologi pula tetapi pendidikan bukanlah bagian dari iptek. Namun 

harus diakui bahwa ilmu pendidikan belum jauh pertumbuhannya dibandingkan 

dengan kebanyakan ilmu sosial dan ilmu prilaku. Lebih-lebih di Indonesia. 
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Implikasinya ialah bahwa ilmupendidikan lebih dekat kepada ilmu prilaku 

kepada ilmu-ilmu sosial, dan harus menolak pendirian lain bahwa di dalam 

kesatuan ilmu-ilmu terdapat unifikasi satu-sayunyaa metode ilmiah (Kalr 

Perason,1990). 

 

Dasar antropologis ilmu pendidikan  

Pendidikan yang intinya mendidik dan mengajar ialah pertemuan antara 

pendidik sebagai subjek dan peserta didik sebagai subjek pula dimana terjadi 

pemberian bantuan kepada pihak yang belakangan dalaam upaayanya belajr 

mencapai kemandirian dalam batas-batas yang diberikan oleh dunia disekitarnya. 

Atas dasar pandangan filsafah yang bersifat dialogis ini maka 3 dasar 

antropologis berlaku universal tidak hanya (1) sosialitas dan (2) individualitas, 

melainkan juga (3) moralitas. Kiranya khusus untuk Indonesia apabila dunia 

pendidikan nasional didasarkan atas kebudayaan nasional yang menjadi konteks 

dari sistem pengajaran nasional disekolah, tentu akan diperlukan juga dasar 

antropologis pelengkap yaitu (4) religiusitas, yaaitu pendidik dalam situasi 

pendidikan sekurangkurangnya secara mikro berhamba kepada kepentingan 

terdidik sebagai bagian dari pengabdian lebih besar kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

  
Sumber:  PENTINGNYA LANDASAN FILSAFAT ILMU PENDIDIKAN 
BAGI PENDIDIKAN: Suatu Tinjauan Filsafat Sains. Nunu Heryanto 


