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Abstract 

Education is important thing to chatch up development with other countries, but also figurating 
character and nation’s identity. But, nowadays, educaion’s role become shifthing, no longer as a 
processing awareness of knowledge and freedom of mind, only a ceremonyial between educator 
and student to do teach-learn process. Education should not only be positioned as destination 
but a medium to reach the goal of realizing human struggle for Independent Indonesia struggle 
in mentality and materiality. Therefore, education is not only praising intellectuality, but also 
required a balance between intellect and personality. To achieve good-quality human resources, 
in this case has personalized and intelegence, then the effort required to developt human 
resources based on culture, as a bodyguard dynamics of society social changes. Consumerism 
and demoralization are series of ephidemic that undermined nation’s character. In the condition 
of multidimensional crisis, character education is absolutely necessary for survival of nation that 
required the construction of character in each individual to generate knowledge and freedom 
mind, and along side cultural. Then, produce a diversity of indigenous knowledge as mind-set 
from each societies by developing cipta, rasa, karsa. Therefore, cultured societies would be a 
main ideas in nation’s  development and state whose owner of autonomous societies and 
responsible to nation’s welfare, motherland, and general societies. So in this paper, we will 
discuss relation between education and culture to forming human’s character, indigenous 
knowledge as base of education, as well as cultured as the guardian of education for social 
change, as viewed from perspective of educational philosophy of Ki Hajar Dewantara and Paulo 
Freire.  

Keywords: cultural strategy, indigenous knowledge, education philosophy, education based 
character. 

 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

Sungguh mulia sekali fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia jika dirunut dari 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, bahwa 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan  
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Dapat dilihat bahwa tidak ada yang salah dari tujuan dan fungsi pendidikan 
Indonesia yang termaktub dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tersebut. Namun 
dalam tataran implementasi apakah pendidikan Indonesia saat ini sudah pada tahap 
pengembangan kemampuan, pembentukan watak, membentuk peradaban bangsa yang 
bermartabat serta telah mencerdaskan kehidupan bangsa? Tentu bukan hal semudah 
membalikkan telapak tangan untuk bisa mencapai tujuan tersebut.  

Ranah pendidikan tak pernah sepi dari berbagai hujatan kritik, mulai dari konsep 
kurikulum, penerapan dilapangan, hingga sampai kapitalisasi dalam pendidikan. Peran 
pendidikan mengalami pergeseran yang seharusnya pendidikan merupakan wahana 
proses bagi si peserta didik untuk mengembangkan dirinya tidak hanya pada batasan 
intelektualitas namun juga sebagai pembentukan watak yang berkarakter, upaya di 
dalam mendidik murid-murid supaya dapat berperasaan, berpikiran dan bekerja 
merdeka demi pencapaian tujuannya, perlunya kemajuan sejati untuk diperoleh dalam 
perkembangan kodrati. Tetapi kenyataannya, pendidikan Indonesia lebih mengabdi pada 
industri, bisnis, dan gengsi orang tua dan kepentingan lain tanpa menghargai kebutuhan 
anak/peserta didik. 

Pada konteks kurikulum, ada usaha untuk terus membongkar pasang. Hingga 
kini sudah beberapa kali pergantian kurikulum yang dicangkokkan pada sistem 
pendidikan. Tapi uji coba ini nyatanya tidak membawa garis perubahan berarti. 
Kurikulum lalu dianggap sebagai perkara proyek ketimbang usaha perbaikan ke arah 
yang lebih baik. Konsep belajar telah kehilangan makna sejatinya. Terlebih dengan 
padatnya kandungan kurikulum membuat hak-hak siswa banyak sekali terbuang. 
Termasuk hak-nya untuk bersosialisasi dalam keluarga dan masyarakat, seperti yang 
dikemukakan Ki Hajar bahwa pendidikan juga harus menempatkan pentingnya peran 
keluarga. 

Sistematisasi pendidikan yang berupa penyeragaman pendidikan nasional 
melalui kurikulum dan tes-tes standar (UAN, SNMPTN, dll) telah mengabaikan unsur 
kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dikembangkanya SBI (Sekolah 
Ber(biaya) International), kelas akselarisasi (percepatan) dan kelas khusus punya tujuan: 
mendorong hadirnya peserta yang tangguh, berguna bagi pasar kerja dan terus 
produktif. Ibaratnya sekolah hanya untuk mereka yang unggul dan bagi mereka yang tak 
mampu akan diasingkan. Secara perlahan sekolah menjadi sebuah sangkar yang kian 
dihuni oleh peserta didik yang memiliki kemampuan seragam. Keseragaman ini yang 
mengerikan dan tragis. Sekolah diam-diam melahirkan-mengikuti istilah Herbert 
Marcuse-manusia satu dimensi. Karakter yang berhamba bukan pada naluri 
kemanusiaan tapi geliat kekuatan pasar. Kecemasan kemudian jadi watak kolektif 
hampir semua peserta didik. 

Membenahi sistem pendidikan Indonesia harus memperhatikan pengetahuan dari 
masing-masing daerah disesuaikan dengan kultur ataupun kearifan lokal yang nantinya 
akan lebih memperkaya pengetahuan bangsa. Selain itu, relasi antara pendidik-peserta 
didik juga harus diperhatikan, tidak hanya sebatas menjejalkan materi-materi sehingga 
peserta didik terkesan sebagai bejana kosong yang dituangi air secara terus-menerus 
oleh si pendidik tanpa mengetahui sejauh mana kapasitas si bejana dalam menampung 
air tersebut, juga diperlukan suatu pemahaman diantara kedua belah pihak untuk 
menghasilkan suatu pencapaian bahwa peserta didik harus mengerti, memahami serta 
menjalani dari suatu proses pembelajaran/pendidikan. Karena melalui pendidikan, 
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sebagaimana Freire telah menyepakati bahwa pendidikan sebagai basis pembebasan dari 
kebodohan, dengan itu orang menjadi kritis memahami, menyikapi dan mensiasati 
peliknya persoalan hidup. 

Selain itu, maraknya kasus korupsi, anak muda yang semakin bermental 
konsumtif, hedonis, mudah tersinggung, sengketa antar kelompok, etnis maupun agama, 
menunjukkan degradasi moral masyarakat Indonesia. Karakter positif yang dahulu 
dimiliki oleh bangsa ini seperti berani bertanggung jawab, berjiwa ksatria, jujur, rendah 
hati dan taat pada tatanan telah hilang, berganti menjadi karakter negatif.  

Kerinduan terhadap suasana kebersamaan dan suasana kebangsaan yang 
seharusnya menjadi landasan kejiwaan dalam kehidupan berbangsa yang sudah tidak 
kita jumpai lagi. Untuk itu suasana tersebut perlu dibangun lagi agar bangsa ini tidak 
mengalami penjajahan secara politis maupun ekonomi dengan membangun karakter 
masyarakat melalui pendidikan formal ataupun informal dengan muatan budaya dengan 
penyesuaian materi nasional dengan tidak mengesampingkan indigeneous knowledge 
dalam era globalisasi ini, bukan sebagai pertentangan namun sebuah proses dialektika. 
Dalam pendekatan dialektika Karl Marx bahwa sebuah tesis akan menghadapi sebuah 
anti tesis kemudian menghasilkan sistesis. Maka dari itu globalisasi menjadi tesis, 
kemudian indigeneous knowledge sebagai antithesis yang kemudian akan menghasilkan 
suatu sintesis kolaborasi pengetahuan. Yang diharapkan kolaborasi pengetahuan ini 
lebih mengedepankan ciri khas watak bangsa Indonesia yang bermartabat. Memang saat 
ini, Kementerian Indonesia telah mengusung pendidikan karakter untuk membangun 
peradaban bangsa. Namun dari sisi realita banyak kita jumpai warga negara yang tidak 
bermoral seperti korupsi, penggunaan narkoba, kekerasan, tidak bertanggung jawab dan 
masih banyak lagi penyakit masyarakat yang lain. Beberapa kasus tersebut 
menunjukkan bahwa kita belum berhasil membangun karakter bangsa. Iklim pendidikan 
di Indonesia yang mengikuti perkembangan global menimbulkan perubahan yang 
signifikan. Namun perubahan tersebut menjadi tidak terarah. 

Dunia pendidikan kita mengalami defisit segalanya. Kreativitas, imaginasi, 
keterampilan dan kemandirian. Dalam praksis di lapangan, dunia pendidikan telah 
memberangus karakter dan kemerdekaan anak didik sehingga si anak mengalami apa 
yang disebut oleh Paulo Freire sebagai "budaya bisu". Secara tegas pemikir dan praktisi 
pendidikan dunia terkemuka dari Brasil itu mengatakan bahwa budaya bisu dilakukan 
secara sistematis oleh penguasa untuk membodohkan rakyat dan sebagai sarana 
penindasan. Upaya penyadaran (konsientisasi) pada realitas budaya bisu yang 
membelenggu dan menindas menjadi kata kunci perjuangan Freire.  

Berawal dari pemikiran tersebut, maka penulis mencoba menggali pemikiran-
pemikiran terkait dengan diskursus pendidikan terhadap salah satu tokoh pendidikan 
Indonesia ( Ki Hajar Dewantara) sangat penting untuk ditelaah terkait dengan berbagai 
macam persoalan karakter yang terjadi saat ini, melalui tri pusat pendidikan karakter, 
asas dan dasar pendidikan karakter. Dan juga disandingkan dengan pendidikan 
pembebasan yang dikemukakan oleh Freire, yang nanti penulis mencoba mengkaji titik 
temu di antara keduanya. 
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B. Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan makalah ini menggunakan studi 
literatur serta analisis kritis sehingga diharapkan menghasilkan sintesis antara konsep 
pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan Paulo Freire. 

Metode analitis kritis bertujuan untuk mengkaji gagasan primer mengenai suatu 
“ruang lingkup permasalahan” yang diperkaya oleh gagasan sekunder yang relevan. 
Adapun fokus penulisan analitis kritis adalah mendeskripsikan, membahas dan 
mengkritik gagasan primer yang selanjutnya “dikonfrontasikan” dengan gagasan primer 
yang lain  dalam upaya melakukan studi berupa perbandingan, hubungan dan 
pengembangan model. Dari sini akan ditarik benang merah terkait dengan pengaruhnya 
terhadap pendidikan berkebudayaan sebagai motor penggerak perubahan sosial 

Metode komparasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk membandingkan 
data-data yang ditarik kedalam konklusi baru. Dengan metode ini penulis bermaksud 
untuk menarik sebuah sintesis dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat 
dan pengertian agar mengetahui persamaan dari ide dan perbedaan dari ide Paulo Freire 
dan Ki Hadjar Dewantara serta relevansinya bagi kondidi pendidikan di Indonesia saat 
ini. 

C.  Relasi Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembentukan Karakter 

Pendidikan merupakan proses pembudayaan. Maka krisis kebudayaan yang kita 
alami saat ini adalah pula merupakan refleksi dari krisis pendidikan nasional; 
merosotnya semangat gotong-royong, degradasi moral, korupsi, kekerasan, kriminalitas, 
ketimpangan budaya (cultural lag), homogenisasi (penyeragaman) kebudayaan dan 
krisis multidimensi lainnya yang mengancam kelestarian budaya, jatidiri dan integritas 
bangsa. 

Tidak ada kebudayaan tanpa pendidikan dan begitu pula praksis pendidikan 
selalu berada di dalam lingkup kebudayaan yang konkrit. Apabila kita ingin 
membangun kembali pendidikan yang krisis, maka tugas tersebut merupakan suatu 
tugas pembangunan kembali kebudayaan kita. Selain itu, perubahan kebudayaan tanpa 
didukung oleh praksis pendidikan akan menyebabkan berbagai bentuk reformasi 
kebudayaan yang sia-sia.  

Kebudayaan merupakan suatu sistem pengetahuan, gagasan dan ide yang dimiliki 
oleh suatu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai landasan pijak dan 
pedoman bagi masyarakat itu dalam bersikap dan berperilaku dalam lingkungan 
alam dan sosial di tempat mereka berada (Sairin , 2002) 

Sebagai suatu sistem, kebudayaan tidak diperoleh manusia dengan begitu saja, 
tetapi melalui proses belajar yang berlangsung tanpa henti. Proses belajar dalam konteks 
kebudayaan bukan hanya dalam bentuk internalisasi dari sistem “pengetahuan” yang 
diperoleh manusia melalui pewarisan atau transmisi dalam keluarga, lewat sistem 
pendidikan formal di sekolah atau lembaga pendidikan formal lainnya, melainkan juga 
diperoleh melalui proses belajar dari berinteraksi dengan lingkungan alam dan 
sosialnya. 

Seperti yang telah diungkapkan Ki Hajar dalam landasan filosofi pendidikannya, 
yakni nasionalistik dan universalistik. Nasionalistik maksudnya adalah budaya nasional, 
bangsa yang merdeka dan independen baik secara politis, ekonomis, maupun spiritual. 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 
546 

Universal artinya berdasarkan pada hukum alam (natural law), segala sesuatu 
merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan.  

Dari titik pandang sosio-anthropologis, kekhasan manusia yang membedakannya 
dengan makhluk lain adalah bahwa manusia itu berbudaya. Maka salah satu cara yang 
efektif untuk menjadikan manusia lebih manusiawi adalah dengan mengembangkan 
kebudayaannya. Kebudayaan sebagai hasil budi manusia,dalam hal berbagai bentuk dan 
manifestasinya, dikenal sepanjang sejarah sebagai milik manusia yang tidak kaku, 
melainkan selalu berkembang dan berubah dan membina manusia untuk menyesuaikan 
diri dengan perubahan-perubahan kultural.  

Persoalannya budaya dalam masyarakat itu berbeda-beda. Dalam masalah 
kebudayaan berlaku pepatah: ”Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”.  
Manusia akan benar-benar menjadi manusia kalau ia hidup dalam budayanya sendiri. 
Manusia yang seutuhnya antara lain dimengerti sebagai manusia itu sendiri ditambah 
dengan budaya masyarakat yang melingkupinya.  

Demikian pula pendidikan seperti yang dikatakan Freire (1984;4), haruslah 
menempatkan manusia sebagai subjek yang senantiasa bebas berhubungan dengan 
dunia. Saling berhubungan antara manusia dengan dunia dan dengan sesama tidaklah 
memungkinkan masyarakat dan kebudayaan berhenti. Karena manusia mencipta, 
mencipta lagi, dan memutuskan, maka kurun sejarah memperoleh bentuknya. Inilah 
kebudayaan. 

“Manusia utuh adalah manusia sebagai subjek. Sebaliknya, manusia yang hanya 
beradaptasi adalah manusia sebagai obyek. Adaptasi merupakan bentuk 
pertahanan diri yang paling rapuh. Seseorang menyesuaikan diri karena ia tidak 
mampu  mengubah realitas. Menyesuaikan diri adalah kekhasan tingkah laku 
binatang, yang bila diperlihatkan oleh manusia akan merupakan gejala 
dehumanisasi”1 

Pada jaman kemajuan teknologi sekarang ini, sebagian besar manusia 
dipengaruhi perilakunya oleh pesatnya perkembangan dan kecanggihan teknologi 
(teknologi informasi). Alih-alih beradaptasi dengan kemajuan jaman, banyak orang 
terbuai dengan teknologi yang canggih. Manusia yang terkuasai oleh kemajuan 
teknologi ini pun teralienasi. Tidak lagi bebas menumbuhkembangkan dirinya menjadi 
manusia seutuhnya dengan segala aspeknya. Manusia diukur dari alienasinya daripada 
keberadaan pribadi yang bersangkutan sehingga karakter menjadi sesuatu yang nihil. 

Dalam masyarakat yang teralienasi, manusia terombang-ambing di antara 
harapan yang tulus dan tiadanya harapan. Karena tidak terbiasa bertindak otonom, 
mereka akan memecahkan masalah dengan mengambil alih cara pemecahan dari 
kebudayaan lain. Inilah kemudian yang menandai lunturnya karakter atau identitas yang 
seharusnya melekat pada manusia. Karakter yang merupakan hasil relasi manusia 
dengan dunianya, dengan kebudayaannya.  

Pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi 
manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai 
manusia yang utuh berkembang. Peran kebudayaan dalam pendidikan yakni untuk 
mengkaji kearifan lokal yang nantinya berujung pada etika maupun norma-norma dalam 
proses berlangsungnya kehidupan manusia. 

                                                 
1 Lihat Paulo Freire dalam Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, Hal.4, 1984. 
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Oleh karena itu, masalah pendidikan bukanlah apakah murid mampu belajar 
tetapi bagaimana murid harus belajar, pendidikan dan pembelajaran hendaknya 
diperbaiki sehingga memberi keseimbangan pada aspek individualitas ke aspek 
sosialitas atau kehidupankebersamaan sebagai masyarakat manusia. Pendidikan dan 
pembelajaran hendaknya juga dikembalikan kepada aspek-aspek kemanusiaan yang 
perlu ditumbuhkembangkan pada diri peserta didik. 

D.  Indigeneous Knowledge Sebagai Landasan Pendidikan Karakter 

Suatu bangsa yang tidak mampu mengembangkan pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki bangsanya serta mencurahkan secara efektif untuk 
kepentingan pembangunan tidak akan mampu membangun bidang lain.2 Hipotesa 
tersebut memberikan gambaran terhadap pentingnya pengetahuan dan sumber daya 
manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa. karena kondisi yang terjadi saat ini, sejalan 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, kita harus mengenali dan 
menguasai perkembangan, maka juga dibutuhkan sumber daya manusia yang 
berkualitas tanpa harus diperbudak oleh ilmu pengetahuan tersebut. Sumber daya 
manusia Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan daerah yang memiliki 
keberagaman watak dan karakter, yang diikuti pula dengan kebhinekaan pengetahuan 
lokal atau indigeneous knowledge-nya.  

Pada dasarnya, dalam setiap komunitas masyarakat, termasuk komunitas 
masyarakat tradisional sekalipun, terdapat suatu proses untuk ‘menjadi pintar dan 
berpengetahuan’ (being smart and knowledgeable). Hal itu berkaitan dengan adanya 
keinginan agar dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupan, sehingga warga 
komunitas masyarakat akan secara spontan memikirkan cara-cara untuk melakukan 
dan/atau menciptakan sesuatu, termasuk cara untuk membuat makanan, cara untuk 
membuat peralatan yang diperlukan untuk mengolah sumber daya alam demi menjamin 
tersedianya bahan makan, dan sebagainya. Dalam proses tersebut suatu penemuan yang 
sangat berharga dapat terjadi tanpa disengaja. Mereka menemukan bahwa suatu jenis 
tanaman tertentu dapat menghasilkan buah yang dapat dimakan setelah dilakukan cara 
pengolahan tertentu; atau daun tertentu dapat menyembuhkan mereka dari sakit perut, 
sedang daun lain mengobati demam; atau akar-akaran tertentu dapat menyembuhkan 
luka. Mereka menghimpun semua informasi tersebut dan melestarikannya, serta 
mewariskannya turun temurun. Itulah contoh mengenai pengetahuan lokal atau penulis 
menyebutnya indigeneous knowledge. Indigeneous knowledge memiliki sifat yang 
lentur dan tahan utnuk beradaptasi dengan perubahan sosial.  Indigeneous Knowledge 
sebagaimana yang di ungkapkan oleh Warren, 1991, bahwa: 

Indigenous knowledge is the local knowledge – knowledge that is unique to a given 
culture or society. Indigenous knowledge contrasts with the international 
knowledge system generated by universities, research institutions and private 
firms. It is the basis for local-level decision making in agriculture, health care, 
food preparation, education, natural-resource management, and a host of other 
activities in rural communities.3  

Ilmu pengetahuan modern dan perkembangan teknologi telah mampu 
meningkatkan produktivitas manusia, hal tersebut diiringi dengan rusaknya lingkungan 
                                                 
2 Lihat hipotesa Tjiptohenyamto, 69. Dalam Yermian (Ignatius) Dergey, menuju papua baru melalui 

kekuatan lokalitas, Hal.184, 2011 
3 Lihat di http://www.worldbank.org/afr/ik/basic.htm 
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akibat eksploitasi secara besar-besaran yang berorientasi ekonomi, sehingga berdampak 
pada masyarakat lokal yang mulai teralienasi. Sebagai contoh yaitu masyarakat sorong 
yang tempat tinggalnya tergusur oleh wilayah pertambangan Freeport. Mereka 
kehilangan tanah ulayat sebagai tempat berburu atau mendapatkan bahan makanan, 
padahal kegiatan tersebut merupakan bentuk warisan budaya dari para pendahulunya 
yang memiliki nilai kepercayaan dan nilai pelajaran untuk masyarakat sekitar. Dengan 
adanya industrialisasi secara besar-besaran, memang berdampak pada peningkatan 
penghasilan bulanan dari setiap masyarakat, namun hal tersebut tidak berpengaruh 
terhadap peningkatan kualitas hidup mereka. Dibandingkan dengan masih hidup secara 
tradisional dengan berburu di tanah ulayat, mereka masih bisa menikmati hidup dengan 
bergantung pada hasil alam. Realitanya saat ini, peningkatan penghasilan diikuti dengan 
peningkatan berbagai macam persoalan penyakit masyarakat. Dari sini kita bisa menarik 
benang merahnya bahwa kemajuan dan perkembangan teknologi sebagai akibat dari 
pendidikan modern tidak selamanya membawa kemajuan pada masyarakat dalam suatu 
bangsa, akan tetapi kontradiksi semakin bermunculan. Untuk itu kita harus bisa 
mengimbanginya dengan memperkuat akar pondasi bangunan pengetahuan masyarakat 
dengan masing-masing indigeneous knowledge nya.   

E.  Pendidikan Berkebudayaan Sebagai Pengawal Perubahan Sosial Dari 
Perspektif Ki Hajar Dewantara dan Paulo Freire 

1.  Ki hajar Dewantara 

Salah satu dosa yang fatal adalah pendidikan tanpa karakter 
(Mahatma Gandhi) 

Berbicara mengenai pendidikan karakter tentu tidak dapat dipisahkan dari bapak 
pendidikan bangsa Indonesia yang terkenal dengan konsep pendidikan Tut Wuri 
Handayani yaitu ki hajar dewantara. Sedangkan untuk definisi karakter sendiri menurut 
kamus besar bahasa Indonesia yaitu tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 
yg membedakan seseorang dengan yg lain; watak. Jadi pendidikan karakter dapat 
dimaknai sebagai internalisasi nilai-nilai yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari 
yang berlandaskan pada budaya, agama, adat istiadat, norma dan etika. Menurut ki hajar 
(Suparto Raharjo, Hal.57, 2010) pendidikan adalah cara yang dipakai untuk meneruskan 
nilai kebudayaan dari satu generasi ke generasi lainnya, sedangkan kebudayaan itu 
sendiri semangat yang menjiwai pendidikan. Dengan begitu pendidikan merupakan 
transfer nilai dari kebudayaan masa lalu untuk bekal masa kini. 

Ki Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya pendidikan dalam sekolah, 
lingkungan, dan keluarga atau yang disebut dengan Tri Pusat pendidikan. Ketiga hal ini 
sangat memiliki pengaruh terhadap pembentukan watak/karakter dan kepribadian anak. 
Selama ini, jika berbicara mengenai pendidikan/pengajaran selalu terjebak dalam ruang 
lingkup sekolah, namun tanpa disadari dalam hal dan kegiatan apapun manusia selalu 
belajar, tanpa terkecuali dalam lingkup keluarga ataupun masyarakat. Sehingga 
diperlukan sinergitas antara ketiga elemen tersebut untuk mendidik rakyat agar memiliki 
jiwa merdeka, pikiran dan intelektual yang maju serta jiwa yang sehat.  

Dalam mendidik juga harus mengutamakan perkembangan kodrat alami yang 
dimiliki oleh anak, bukan memberi melainkan mengasah bakat alaminya. Oleh karena 
itu, anak/siswa diberi kebebasan untuk bertindak namun jika kebebasan tersebut disalah 
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gunakan maka ada konsekuensi yang diberikan tetapi konsekuensi atau hukuman 
tersebut harus mendidik agar anak/siswa mengerti dan belajar dari kesalahan tersebut.  

Pandangan Ki Hadjar yang menekankan pentingnya siswa menyadari alasan dan 
tujuan ia belajar. Baginya perlu dihindari pendidikan yang hanya menghasilkan orang 
yang sekadar menurut dan melakukan perintah (dalam bahasa Jawa = dhawuh). Ki 
Hadjar memandang pengajar sebagai mitra para siswa untuk menemukan pengetahuan. 
Mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke murid melainkan 
kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Ki Hadjar 
yang memakai semboyan “Tut Wuri Handayani”, menempatkan pengajar sebagai orang 
yang berada di belakang siswa, membimbing dan mendorong siswa untuk belajar, 
memberi teladan, serta membantu siswa membiasakan dirinya untuk menampilkan 
perilaku yang bermakna dan berguna bagi masyarakatnya.  

Ki Hadjar menunjukkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan tujuan 
membantu siswa menjadi manusia yang merdeka dan mandiri, serta mampu memberi 
konstribusi kepada masyarakatnya. Menjadi manusia merdeka berarti (a) tidak hidup 
terperintah; (b) berdiri tegak karena kekuatan sendiri; dan (c) cakap mengatur hidupnya 
dengan tertib. Singkatnya, pendidikan menjadikan orang mudah diatur tetapi tidak bisa 
disetir. 

Pemikiran ki hajar dewantara lahir ketika kondisi pendidikan Indonesia dalam 
keadaan dibawah bayang-bayang kolonialisme yang berdampak pula pada kolonisasi 
terhadap pendidikan. Kolonisasi pendidikan tersebut membentuk pola pikir masyarakat 
untuk menjadi manusia yang memiliki keahlian tapi tidak memiliki kemerdekaan. 
Artinya sekolah pada saat itu untuk mengantisipasi kurangnya tenaga kerja baik tenaga 
medis, administratur maupun tenaga yang lainnya untuk bekerja dibawah naungan 
gubermen dengan jabatan dan upah yang rendah. Serta pendidikan yang tidak 
menyeluruh, terbatas pada para totok ataupun anak priyayi. Sedangkan masyarakat 
bumiputera tidak mendapatkan kesempatan untuk merasakan manisnya pendidikan.  

Untuk mengantisipasi atau bahkan melawan bentuk kolonisasi tersebut, maka ki 
hajar dewantara memiliki gagasan pendidikan yang dinamakan taman siswa, yang 
berasaskan: 
1). Mengatur Diri Sendiri (Zelfbeschikkingsrecht) 
2). Kemerdekaan Batin, Pikiran, dan Tenaga bagi anak-anak 
3). Kebudayaan Sendiri 
4). Pendidikan yang Merakyat 
5). Percaya pada kekuatan Sendiri 
6). Membelanjai Diri Sendiri (Zelfbedruipingssysteem) 
7). Keikhlasan dari Para pendidik dan Pengajar Dalam Mendidik Anak-Anak4  

Pada dasarnya, asas pertama dan kedua tersebut mengandung arti bahwa adanya 
kemerdekaan pada diri manusia untuk mengolah cipta, rasa dan karsa yang dimiliki 
untuk kemajuan sejati yang diperoleh melalui pengembangan kodrati.  Sedangkan asas 
ke tiga sampai ke lima menegaskan bahwa kita sebagai bangsa harus percaya dengan 
kemampuan dan pengetahuan sendiri tetapi tanpa mengabaikan pengetahuan dari 
bangsa lain. Sedangkan asas ke enam menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus 
berusaha tanpa menyusahkan orang lain dan asas yang ke tujuh mengandung arti harus 

                                                 
4 Lihat Suparto Rahardjo, Ki Hajar Dewantara Biografi Singkat 1889-1959, Hal.65, 2010 
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adanya keikhlasan atau kerelaan dari setiap pendidik dalam memberikaatau 
mendampingi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan pengetahuan yang 
dimiliki. 

Secara umum, pendidikan karakter merupakan pola untuk membentuk 
masyarakat yang beradab, membangun watak manusia yang berketuhanan yang maha 
esa, merdeka lahir batin, luhur akal budinya, cerdas dan memiliki keterampilan, sehat 
jasmani dan rohani, sehingga bisa mewujudkan manusia yang mandiri serta 
bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa, negara dan masyarakat pada 
umumnya 

2.  Paulo Freire 

Pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan lahir dari kondisi ketertindasan di 
daerahnya yang cukup menggambarkan pola keumuman praktek pendidikan di dunia 
ketiga. Dalam kondisi demikian, lahirlah suatu kebudayaan yang disebut Freire dengan 
kebudayaan “bisu”, yang dilakukan secara sistematis oleh penguasa untuk membodoh-
kan rakyat dan sebagai sarana penindasan. Itulah dehumanisasi karena bahasa sebagai 
prakondisi untuk menguasai realitas hidup telah menjadi kebisuan.  

Kondisi diatas menggambarkan pendidikan menjadi kontestasi kekuasaan. Hal 
serupa juga terjadi di Indonesia, Kekuasaan itu menyebar dan memengaruhi dunia 
pendidikan, khususnya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam pendidikan.  

Freire menggarisbawahi bahwa dalam pendidikan terdapat tiga unsur 
fundamental yakni; pengajar, peserta didik dan realitas dunia. Hubungan antara unsur 
pertama dengan unsur kedua seperti halnya teman yang saling melengkapi dalam proses 
pembelajaran. Keduanya tidak berfungsi secara struktural formal yang nantinya akan 
memisahkan keduanya. Bahkan Freire menengarai bahwa hubungan antara pengajar dan 
peserta didik yang bersifat struktural formal hanya akan melahirkan “pendidikan gaya 
bank”. Guru tidak memberikan pengertian kepada peserta didik, tetapi memindahkan 
sejumlah dalil atau rumusan kepada siswa untuk disimpan yang kemudian akan 
dikeluarkan dalam bentuk yang sama jika diperlukan. Tidak terjadi komunikasi apalagi 
dialog antara guru dan murid. Pada akhirnya peserta didik terperangkap dalam kebisuan 
sebab miskinnya daya cipta. Karena itulah pendidikan gaya bank menguntungkan kaum 
penindas dalam melestarikan penindasan terhadap kaum bisu. 

Freire menolak pendidikan gaya bank dan menawarkan konsep pendidikan  
hadap-masalah.  konsepsi ini bertolak dari pemahamannya tentang manusia. Manusia 
merupakan bagian dari realitas yang harus dihadapkan pada peserta didik supaya ada 
kesadaran akan realitas itu. Hal itu juga dilandaskan pada pemahaman bahwa manusia 
mempunyai potensi untuk berkreasi dalam realitas dan untuk membebaskan diri dari 
penindasan budaya, ekonomi dan politik. 

Pendidikan ini ditujukan pada kaum tertindas dengan tidak berupaya menempat-
kan kaum tertindas dan penindas pada dua kutub berseberangan. Pendidikan bukan 
dilaksanakan atas kemurah-hatian palsu kaum penindas untuk mempertahankan status 
quo melalui penciptaan dan legitimasi kesenjangan.  

Pendidikan kaum tertindas lebih diarahkan pada pembebasan perasaan/idealisme 
melalui persinggungannya dengan keadaan nyata dan praksis. Penyadaran atas 
kemanusiaan secara utuh bukan diperoleh dari kaum penindas, melainkan dari diri 
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sendiri. Dari sini sang subyek didik membebaskan dirinya, bukan untuk kemudian 
menjelma sebagai kaum penindas baru, melainkan ikut membebaskan kaum penindas 
itu sendiri. 

Kata kunci dalam metode pendidikan yang dikembangkan oleh Freire  adalah 
konsientisasi. Konsientisasi dalam hal ini adalah pembangkitan kesadaran kritis (proses 
penyadaran). Paulo Freire dalam bukunya “Pendidikan Kaum Tertindas”, menegaskan 
bahwa ada tiga tingkat kesadaran manusia. Pertama, kesadaran magis; merupakan 
kesadaran untuk menangkap fakta-fakta yang akan diberikan kepada penguasa yang 
mengkontrol kesadarannya (alam gaib/mistis). Kedua, kesadaran naif; kesadaran ini 
lebih melihat aspek manusia menjadi akar penyebab masalah. Ketiga, kesadaran kritis; 
kesadaran ini lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. 

Alternatif yang ditawarkan Freire adalah pendidikan hadap-masalah "problem-
posing education. konsepsi ini bertolak dari pemahamannya tentang manusia. Ia 
mengaggap bahwa manusia merupakan bagian dari realitas yang harus dihadapkan pada 
peserta didik supaya ada kesadaran akan realitas itu. hal itu juga dilandaskan pada 
pemahaman bahwa manusia mempunyai potensi untuk berkreasi dalam realitas dan 
untuk membebaskan diri dari penindasan budaya, ekonomi dan politik.  

Dalam pendidikan "hadap masalah" guru belajar dari murid dan murid belajar 
dari guru. Guru menjadi rekan murid yang melibatkan diri dan merangsang daya  
pemikiran kritis para murid. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama 
mengembangkan kemampuan  untuk mengerti secara kritis dirinya sendiri dan dunia  
tempat mereka berada. Pengetahuan adalah keterlibatan. 

Pendidikan hadap masalah memungkinkan adanya konsientisasi. Dalam 
konsientisasi, guru dan murid bersama-sama menjadi subyek yang disatukan oleh obyek 
yang sama. Tidak ada lagi yang berpikir memikirkan dan yang tinggal menelan, tetapi 
mereka berpikir bersama. Guru dan murid harus secara serempak menjadi murid dan 
guru.  

Bagi Freire dialog adalah unsure penting dalam konsientisasi sebagai pendidikan 
kaum tertindas. Inti dialog adalag kata. Kata mempunyai dua dimensi refleksi dan aksi 
yang berada dalam interaksi yang radikal. Kata sejati adalah kata yang memungkinkan 
mengubah dunia. Dialog adalah pertemuan antara kata  dengan tujuan "memberi nama 
kepada dunia". Dialog mengandaikan kerendahan hati, yaitu kemauan untuk belajar dari 
orang lain meskipun menurut perasaan kebudayaan lebih rendah;  memperlakukan 
orang lain sederajat; keyakinan bahwa orang lain dapat mengajar kita. Artinya bahwa 
tindakan dialogis selalu bersifat kooperatif. Itu berarti adanya kesatuan antara bawahan 
dan atasan dalam usaha memacu proses perubahan. 

F.   Kesimpulan 

Nilai pemerdekaan yang diusung oleh Freire relevan untuk diterapkan di 
Indonesia karena pada faktanya pendidikan di indonesia masih "membisukan". 
Meskipun hal yang melatarbelakanginya berbeda; dalam Freire, Pendidikan dibisukan 
oleh kuasa kolonial. Sedangkan saat ini kondisi “bisu” di Indonesia merupakan hasil 
kuasa pasar lewat negara. 

Perbedaan pemikiran pendidikan kedua tokoh tersebut tidaklah banyak, adapun 
hasil analisis mengenai perbedaannya meliputi:  
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1. Pendidikan Freire ingin mengkonstruk pendidikan sebagai media untuk keluar dari 
belenggu penindasan. tidak ada gagasan bentukan manusia setelah melalui proses 
“pembebasan”. Ketika proses konsientisasi mengantar pada pembebasan, tidak 
diantisipasi konsekuensi dan risiko transformartif yang dibawanya, maka wacana 
pendidikan yang dibangun juga menjadi timpang. 

2. Sedangkan Ki Hadjar Dewantara, mengutamakan nilai luhur, kebudayaan atau budi 
pekerti, yang nantinya akan tercipta rasa kasih sayang atau saling menghormati 
sesama dalam diri individu. Konsep “Merdika” diikuti oleh gagasan “ing ngarso 
sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” 

3. Dalam Metode yang digunakan, Freire dengan Metode hadap masalahnya, yang 
mengembangkan peserta didik untuk berfikir lebih kritis dalam menghadapi masalah 
dan memecahkan masalah. Sedangkan Ki Hadjar menggunakan Metode Among 
yang bersifat menuntun atau membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan 
potensinya secara utuh. 
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