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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konosonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

1 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet س

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet(dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Apostrof terbaik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف



 
 

x 

 

 Qaf Q Qil ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 و
Mim M Em 

 
ٌ 
 

Nun 
 

N 
 

En 

 Wau W We و

ِ Ha H Ha 

 Hamzah ʼ Apostrof ء

 Ya Y Ye ئ

Hamzah ( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

Vokal bahasa ara, seperti vokal bahasa inggris, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoflong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍamah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, trasnliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 



 
 

xi 

 

 fatḥah dan yā Ai a dan i نَيْْ

 fatḥah dan wau Au a dan u نَوْْ

Contoh: 

 Kaifa :  َكْيفَْ

َْْولَْ   : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
Harakat dan 

Huruf Nama 
Huruf dan 

tanda Nama 

ْ...՜ْى  ْ ...՜ْ

 اْ

fatḥah dan alif atau 

yā‟ 
Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan yā I i dan garis di atas ني

 ḍamahdan wau Ū u dan garis di atas نو

Contoh: 

 māta :  َياتَْ

 ramā :  َرَيي

 qila :  قِْيمَْ

ْوتُْ ًُ  yamūtu :  يَ

4. Tā’marbūṭah 

Transliterasi untuk tā marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā marbūṭah yang mati attau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaab kedua kata itu terpisah, tā marbūṭah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
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Contoh: 

 

 rauḍah al-aṭfal : َرْوَضُّْاْْاألْْطقَاْلِْ

ِدْيَُةُْاْنفَاِْضهَةُْ ًَ  al-madinah al-fāḍilah :  اَْْن

ةُْ ًَ  al-ḥikmah :   اَْنحْك

5. Syaddah (Tasdid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ՜   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (Konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َا  rabbanā :  َربَُّ

ٍَْ ْي  najjaiā :  ََجَّ

 al-haqq :  اَْْنَحقْ 

 nu‟ima :  َُعِّىَْ

 aduwwun„ :  َعُدوْ 

Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ()نِّي    maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bukan‟ Aliyy atau Aly)„ :  َعهِيْ 

 Arabi (bukan „ Arabiyy atau Araby)„ :  َعَرْبِيْ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (alif 

lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang diteransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
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mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سُْ ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  اَنش 

ْنَزنَةُْ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : اَْنزَّ

 al-falsafah :  اَْنفَْهَسفةُْ

 al-bilādu :  اَْنبََِلدُْ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah da akhir kata. Namun, nila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

 Contoh: 

 ٌَْ  ta‟murū :  تَأُْْيُرْو

 al-nauʻ :  اَنَُّْوعُْ 

 syai‟un :  َشْيءْ  

 umirtu :  أُِيْرْتُْ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yanag ditranskiterasikan adalah kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillaah dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi Ẓilāl al-Qur‟ān 
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Al-Sunnah qabl al-tadwin 

 

9. Lafẓ al-Jalālah ُْْ
(ْ)للََاَّٰ   

Kata “Allah” yang didahulukan partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa 

huruf hamzah. 

 Contoh: 

ِْدَِْ 
ٰ
ْللَّا ٍُ ََْي Dinullāh  َ  billāh  ب الّلٰ

 Adapun tā‟ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz Al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh : 

ة َاَ  ً َْح  ََه ْىَف ْيَر 
لّلٰ Hum fi raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 
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Wa   mā Muḥammadun illā rasūl 

Syahru Rammadān al-lażi unzila fih al-Qur‟ān 

Syahru Ramaḍān al-lażi fih al Qu‟an 

Naṣir al-Din al-Tūsi 

Abū Naṣ al-Farābi 

Al-Gazāli 

Al-Munqiż min al-Dalāl 

Jika nama resmi  seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

B. Daftar singkatan  

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

swt  = subḥānahū wa ta„ālā 

saw.  = subḥānahū „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al „Imran/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 

Abū al-Walid Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-
Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibn) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan:  
Zaid, Naṣr Ḥāmid Ab Naṣr Ḥāmid 
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Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

=صفحةْ ص  

=بدوٌْيكاٌْ دو  

ْاْصهيْ صهعى
ٰ
=عهيّْوسهىْْلّل  

=طبعةْ ط  

=بدوٌَْْاشرْ دٌ  

= اخرِ اني ׅ   ׅ  ْׅ  انيْاخرْْاْ انخ  
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ABSTRAK 

Nama  : Suriani 
NIM  : 20800117023 
Judul : Konsep Pendidikan Paulo Freire Dalam Pembentukan Karakter 

Ditinjau Dari Pendidikan Islam. 
 

 Pendidikan Paulo Freire adalah proses pendidikan yang menganut aliran 
humanisme, yaitu proses pendidikan yang menempatkan seseorang sebagai salah satu        
objek terpenting dalam pendidikan. Pendidikan Paulo Freire didasari oleh adanya 
kesamaan kedudukan manusia, Paulo Freire adalah salah satu tokoh yang menggagas 
pendidikan humanis yang terkenal dengan konsep pendidikannya yaitu pendidikan yang 
membebaskan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan Paulo Freire 
dalam pembentukan karakter dan ditinjau dari pendidikan islam.  
 Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library 
research atau penelitian kepustakaan, yang khusus mengkaji suatu masalah untuk 
memperoleh data dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh 
dari data primer (pelacakan manual/perpustakaan) dan data sekunder (pelacakan secara 
online/google scholar). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis-
filosofis. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dokumentasi, dan teknik analisis data yang digunakan  adalah Kondensasi data, 
penyajian data dan kesimpulan. Instrument penelitian yang digunakan adalah uji 
keabsahan data dan triangulasi.  
 Dari hasil penelitian diketahui bahwa, pemikiran pendidikan Paulo Freire 
memuat tentang humanisme, tujuan pendidikan dan konsep pendidikan humanis yang    
didalamnya memuat tentang konsep manusia, konsep pembebasan, konsep penyadaran, 
konsep hadap masalah, dan konsep dialogis. konsep pendidikan Paulo Freire dalam 
pembentukan karakter dapat dilihat dari sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan dan 
kemauan dan konsepsi diri. Adapun hasil analisis pendidikan Paulo Freire dalam 
perspektif pendidikan Islam yaitu, keduanya mempunyai ciri khas masing-masing, ada 
beberapa kesesuaian dan ketidaksesuaiaan antara konsep pendidikan Paulo Freire dengan 
konsep pendidikan yang ditinjau dari pendidikan Islam, adapun pendidikan Paulo Freire 
yang sesuai dengan pendididikan Islam yaitu, dalam hal humanisme dan fitrah manusia, 
sedangkan beberapa pemikiran pendidikan Paulo Freire yang tidak sesuai dengan konsep 
pendidikan yang ditinjau dalam pendidikan Islam yaitu, dalam hal tujuan pendidikan dan 
konsep pendidikan. Pendidikan yang ditinjau dari pendidikan Islam lebih unggul 
dibandingkan dengan pendidikan yang ditawarkan oleh Paulo Freire, kelebihan tersebut 
yaitu, pendidikan Islam lebih progresif dan mampu mengintegrasikan ilmu agama dan 
ilmu umum, pendidikan Islam juga melandasi pendidikannya dengan agama, yang 
kesemuanya itu tidak dimiliki dalam konsep pendidikan Paulo Freire.  
 Implikasi dalam penelitian ini yaitu: (1)Bagi tokoh diketahuai bahwa konsep 
pendidikan Paulo Freire tidak semuanya bertentangan dengan konsep pendidikan Islam 
sehingga, konsep pendidikan Paulo Freire yang sesuai bisa dijadikan sebuah khasanah 
bagi kaum muslim agar tidak lagi ragu untuk dapat mempertimbangkannya sebagai 
referensi dalam bidang pendidikan terutama pendidikan Islam. (2) Bagi  pendidik, 
Pendidik tidak boleh memandang status sosial, ekonomi, suku bangsa,dan jenis kelamin. 
Manusia berhak mendapatkan pendidikan, oleh karena itu, proses pendidikan harus 
dilaksanakan dengan dasar kebabasan,persamaan dan persaudaraan. (3) Bagi peneliti 
selanjutnya, mengingat masih banyaknya naskah kepustaaan yang mengajarkan tentang 
pendidikan humanis maka,  masih perlu dilakukan penggalian dan penelitian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, 

dimana unsur ini secara umum bertujuan untuk membantu manusia menemukan 

dirinya dan hakikat kemanusiaannya. Dengan adanya pendidikan, diharapkan 

manusia mampu menyadari potensi yang dimiliki sebagai makhluk yang berpikir. 

Potensi yang dimaksud adalah potensi ruhaniah (spiritual), nafsiyah (jiwa), 

aqliyah (pikiran), dan jasmaniah (tubuh). Dengan potensi tersebut, pendidikan 

hadir sebagai wadah untuk mematangkan prosesnya menuju individu yang aktif 

sekaligus masyarakat tempat dimana ia menuangkan hubungan, gagasan, dan 

kreatifitasannya.
1
 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses budaya untuk 

meningkatkan harkat dan martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia 

akan menjadi manusia karena pendidikan, atau dengan kata lain pendidikan 

berfungsi untuk memanusiakan manusia.
2
  

Beberapa pandangan konsep filsafat yang menjelaskan tentang teori yang 

mempengaruhi manusia yakni: Menurut konsep Netral-Pasif. Anak lahir dalam 

keadaan suci, utuh dan sempurna, suatu keadaan kosong, sesuai halnya dengan 

teori tabularasa yang dikemukakan oleh John Lock bahwa manusia lahir seperti 

kertas putih tanpa ada sesuatu goresan apapun. Manusia sangat berpotensi 

berkarakter baik dan tidak baik itu dapat di pengaruhi dari luar terutama dari 

                                                           

1
Umiarso Zamroni, Pendidikan Pembebasan dalam perspektif Barat dan Timur 

(Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h. 7. 

2
 A. Weherno Susanto, Pendidikan dan Peningkatan Martabat Manusia (Tarbiyah IAIN 

Sunan Ampel Malang, Juli-September, 1995), h. 36.  
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orang tua. Pengaruh baik dan buruk tersebut akan terus mengiringi kehidupan 

insan dan karakter yang terbentuk tergantung mana yang dominan memberi 

pengaruh. Jika pengaruh baik lebih dominan dari pengaruh buruk, maka 

seseorang akan berkrakter baik, begitu pula sebaliknya.
3
 Menurut George F. 

Kneller, Pendidikan memiliki arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pendidikan 

diartikan sebagai tindakan atau pengalaman yang mempengaruhi perkembangan 

jiwa, watak, ataupun kempuan fisik individu. Dalam arti sempit, pendidikan 

adalah suatu proses mentransformasikan pengetahuan, nilai-nilai, dan 

keterampilan dari generasi ke generasi, yang dilakukan oleh masyarakat melalui 

lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, pendidikan tinggi, atau lembaga-

lembaga lain.
4
 

Menurut John Dewey, Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-

kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah sesama manusia 

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya 

anak-anak, adapun maksudnya yakni pendidikan menuntun segala kekuatan 

kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai 

anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-

tingginya.
5
 

Dalam Undang-Undang pasal 1 No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas), disebutkan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

                                                           

3
Rosdiana, Muzakkir, Fitrah Perspektf Hadis dan Implikasinya terhadap Konsep 

Pendidikan Islam Mengenai Perkembangan Manusia, Jurnal Al-Musannif. Vol. 1, No. 2. 2019 

(Juli-Dwsember), h. 103.  

4
Wiji Suwarno, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), h. 20. 

5
Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 2-4. 
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kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

6
 

Paulo Freire menyebut pendidikan lama sebagai pendidikan dengan 

“sistem bank”. Dalam pendidikan itu pendidik merupakan subyek yang memiliki 

pengetahuan yang diisikan kepada peserta didik, peserta didik adalah wadah 

dalam proses belajar, peserta didik sebagai obyek. Sangat jelas dalam sistem 

tersebut tidak terjadi komunikasi yang sebenarnya antara pendidik dan peserta 

didik. Praktik pendidikan seperti mencerminkan penindasan sekaligus 

memperkuat struktur-struktur yang menindas.  

Dalam sudut pandang lain, pendidikan digunakan sebagai wadah untuk 

mewujudkan manusia seutuhnya. Pendidikan berfungsi melakukan penyadaran 

atas manusia untuk mampu mengenal, mengerti, dan memahami realitas 

kehidupan yang ada disekelilingnya. Dengan pendidikan, manusia sebagai subjek 

perubahan dituntut untuk kritis melihat keadaan yang ada agar sesuai dengan 

nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Disini, pendidikan mengemban nilai 

kemanusiaan, untuk memanusiakan kembali manusia, sebagai sarana untuk 

mencapai pembebasan manusia dan strategi untuk mendapatkan keadilan sosial.
7
 

Secara garis besar, sudut pandang yang terakhir inilah yang kemudian 

merepresentasikan gagasan pendidikan humanis. Asumsi dasarnya adalah bahwa 

kemanusiaan/humanisasi merupakan fitrah manusia, namun pada saat yang 

bersamaan, manusia juga dihadapkan sekaligus mengalami proses dehumanisasi 

dalam sistem dan struktur masyarakat melalui dominasi dan eksploitasi kelas, 

dominasi gender, maupun dominasi budaya lain. Dengan keadaan seperti itu, 

manusia yang mengalami proses dehumanisasi secara sadar ataupun tidak, 

                                                           

6
UU Sikdiknas No. Tahun 2003 (Bandung: Fokus Media, 2003), h. 33 

7
Umiarso Zamroni, Pendidikan Pembebasan dalam perspektif Barat dan Timur 

(Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h. 7. 
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ditindas dan dibatasi kebebasannya. Hal itu akan berdampak pada 

ketidakmampuan manusia untuk mengeksplorasi bakat dan potensinya sebagai 

manusia yang “ada” baik secara individual maupun sosial. Maka dari itu, 

dibutuhkanlah suatu pendidikan yang akan menjadi sarana untuk menciptakan 

kesadaran manusia dalam mengembalikan kemanusiaannya.
8
 

Oleh sebab itu, Paulo Freire menawarkan suatu konsep pendidikan yang 

berorientasi pada proses pembebasan manusia guna mencapai fitrahnya sebagai 

manusia yang berpikir dan menentukan tindakannya sendiri. Gagasan tentang 

pendidikannya tersebut merupakan respon atas apa yang ia alami dan ia temukan 

dalam realitas kehidupan masyarakat disekitarnya.
9
 

Bagi freire, pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan diri 

manusia dan dirinya sendiri, pendidikan sudah semestinya menjadikan 

pembebasan manusia sebagai hakikat tujuan.
10

 Dengan begitu, dalam prosesnya 

akan tercipta suatu proses untuk memproduksi “kesadaran” agar manusia mampu 

memahami kondisi dan kontradiksi yang ada disekitarnya, baik sosial, ekonomi, 

maupun politik, kemudian mengambil tindakan atas apa yang ia pahami Selain 

menjelaskan lebih jauh menyangkut kesadaran kritis, hal yang tidak kalah penting 

dalam konsep pendidikan Paulo Freire adalah konsep pendidikan dialogis. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan dan keterbukaan pada peserta didik 

ataupun masyarakat luas pada umumnya untuk mengaktualisasikan diri sebaik 

mungkin. Sebab, dengan tanpa dibukanya ruang-ruang dialog yang partisipatif, 

keleluasaan tersebut takkan pernah termanifestasi secar riil. Alhasil, takkan ada 

kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Terbukanya ruang-

                                                           

8
Umiarso Zamroni, Pendidikan Pembebasan dalam perspektif Barat dan Timur 

(Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h. 7. 

9
Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2016), h. 11-12. 

10
Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2016), h. 11-12. 
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ruang dialog merupakan salah satu prasyarat guna melapangkan jalan menuju 

terciptanya individu dan masyarakat yang berkesadaran kritis. 

Dalam bidang pendidikan  khususnya Indonesia salah satu permasalahan 

mendasar yang kiranya perlu segera diatasi adalah terkait sentralisasi peran guru 

dalam proses pembelajaran. Seringkali proses pembelajaran yang diaplikasikan 

dalam model pembelajaran di Indonesia cenderung menunjukkan model-model 

pembelajaran konsevatif. Model pembelajaran konservatif merupakan cara belajar 

yang menempatkan guru sebagai aktor dominan dalam proses pembelajaran. 

Sedangkan peserta didik sebagai salah satu aktor didalamnya hanya diberikan 

sedikit sekali keleluasaan, bahkan hingga pada titik dimana ia tidak diberikan 

keleluasaan sama sekali. Dalam prosesnya, aktifitas pembelajaran dilakukan 

dengan teknik ceramah ataupun bercerita oleh pendidik yang bersangkutan. Pada 

titik ini, tugas pendidik hanyalah mendengarkan apa yang disampaikan, mematuhi 

apapun yang diinstruksikan oleh sang pendidik , sesekali waktu peserta didik 

mencatat apa-apa saja yang disampaikan pendidik kepadanya, tanpa ada sebuah 

upaya yang interaktif dalam rangka membangun pengetahuan.
11

 

Inti dari pendidikan yang diajukan oleh Paulo Freire yaitu pendidikan 

sebagai praktik pembebasan yang berkarakter. Pendidikan yang memberikan 

tekanan khusus pada pentingnya pemunculan kesadaran kritis sebagai penggerak 

emansipasi kultural. Jadi, seorang pendidik harus bisa dalam sebagai hal agar 

metode dan penguasaan materi pembelajaran dapat sesuai dengan konsep 

pendidikan akan tetap diperlihatkan.  

Masalah-Masalah yang telah diungkapkan, mengindikasikan bahwa 

pendidikan karakter masih menjadi suatu kebutuhan dalam mengatasi krisis moral 

                                                           

11
Umiarso Zamroni, Pendidikan Pembebasan dalam perspektif Barat dan Timur 

(Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h. 8. 
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yang terjadi, dengan catatan bahwa dalam proses penerapannya pun perlu adanya 

komitmen, sistematis dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik orang tua 

maupun pihak sekolah agar pendidikan karakter yang diberikan dalam kegiatan 

belajar mengajar disekolah diharapkan dapat dibawa dan dibina pula oleh orang 

tua dalam berbagai kegiatan di lingkungannya. Ketika pendidikan karakter dapat 

dimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan diharapkan krisis moral 

yang terjadi di negeri ini dapat segera teratasi dan diharapkan mampu melahirkan 

generasi selanjutnya sebagai generasi yang memiliki ketinggian budi atau 

berkarakter kuat sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. 

Di lingkungan sekolah, seorang pendidik sendiri memegang peranan yang 

sangat penting terutama dalam membentuk karakter serta mengembangkan 

potensi peserta didik. Kehadiran seorang pendidik juga tidak tergantikan oleh 

unsur yang lainnya, Agus Wibowo berpendapat bahwa keberhasilan atau 

kegagalan dari pendidikan karakter berada di tangan seorang pendidik, selebihnya 

hanya faktor pendukung.
12

 Guru SD/MI yang notabene merupakan guru kelas 

memiliki tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi baik di dalam 

kelas maupun diluar kelas. Guru kelas memiliki peranan penting sebagai kunci 

utama dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah karena dalam kegiatan 

belajar mengajar di Sekolah Dasar ataupun Madrasah Ibtidaiyah, guru kelas 

berinteraksi langsung dengan peserta didik serta memiliki waktu interaksi yang 

cukup banyak dengan peserta didik dibandingkan dengan guru bidang studi. 

Terkait fakta yang terjadi, ditemukan masih ada pendidik yang ketika 

dalam proses pembelajaran masih belum memahami betul sistem-sistem. 

Misalnya pendidik yang lebih aktif dibandingkan peserta didik, seperti halnya 
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Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa 

Berperadaban (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 82. 
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“sistem bank”. Paulo Freire membawa konsep pendidikan yang disebut 

“pendidikan hadap masalah”. Jadi konsep ini pendidik dan peserta didik bersama-

sama menjdi subyek dan disatukan oleh obyek yang sama. Tidak ada lagi yang 

memikirkan dan yang tinggal menelan, tetapi mereka berpikir secara bersama-

sama. Pendidik di tuntut untuk secara aktif sebagai motivator dan fasilitator 

pembelajaran sehingga pesertta didik akan lebih aktif ketimbang pendidik. Hal ini 

menjadi kendala tersendiri bagi pendidik karena tidak semua pendidik memiliki 

kompotensi tersebut. Selain itu, pendidik juga dituntut untuk siap dalam 

melaksanakan tugas dalam waktu yang relative singkat. Terutama untuk merubah 

pendidik dari yang asalnya hanya bertugas untuk mengajar sementara dalam 

konsep yang ingin diterapkan pendidik harus mampu mengarahkan peserta didik 

untuk aktif, produktif, kreatif dan berfikir kritis.
13

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, atas dasar 

pencarian konsep pendidikan yang ideal sebagai alternatif atas problem-problem 

sosial maupun kemanusiaan yang dihadapi peserta didik maupun masyarakat 

secara umum, penulis merasa perlunya untuk menggali dan melakukan penelitian 

atas konsep pendidikan  Paulo Freire dalam membentuk karakter ditinjau dari 

pendidikan Islam. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Terkait fakta yang terjadi, ditemukan masih ada pendidik yang ketika 

dalam proses pembelajaran masih belum memahami betul sistem-sistem. 

Misalnya pendidik yang lebih aktif dibandingkan peserta didik, seperti halnya 

“sistem bank”. Paulo Freire membawa konsep pendidikan yang disebut 

“pendidikan hadap masalah”. Jadi konsep ini pendidik dan peserta didik bersama-

                                                           

13
Farida Alawiyah, “Kesiapan Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013”, Jurnal Info 

Singkat Kesejahtraan Sosial: Kajian Singkat Terhadap isu-isu Terpilih vol. 6 no. 15 Agustus 

(2014), h. 10.  
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sama menjdi subyek dan disatukan oleh obyek yang sama. Tidak ada lagi yang 

memikirkan dan yang tinggal menelan, tetapi mereka berpikir secara bersama-

sama. Guru di tuntut untuk secara aktif sebagai motivator dan fasilitator 

pembelajaran sehingga peserta didik akan lebih aktif ketimbang guru. Hal ini 

menjadi kendala tersendiri bagi guru karena tidak semua pendidik memiliki 

kompotensi tersebut. Selain itu, pendidik juga dituntut untuk siap dalam 

melaksanakan tugas dalam waktu yang relative singkat. Terutama untuk merubah 

pendidik dari yang asalnya hanya bertugas untuk mengajar sementara dalam 

konsep yang ingin diterapkan pendidik harus mampu mengarahkan peserta didik 

untuk aktif, produktif, kreatif dan berfikir kritis.
14

 

Tabel 1.1: Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus penelitian 

No   Fokus penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Konsep Pendidikan Paulo 

Freire Dalam Pembentukan 

Karakter Ditinjau Dari 

Pendidikan Islam 

a. Konsep Pendidikan Paulo Freire 

 Konsep manusia 

 Konsep pembebasan 

 Konsep penyadaran 

 Pendidikan hadap masalah 

 Pendidikan dialogis 

b. Pembentukan Karakter ditinjau dari 

pendidikan Paulo Freire 

 memberi inspirasi tentang muatan 

yang seharusnya ada dalam 

pendidikan sekaligus sebagai 

landasan kesadaran kritis kita 

                                                           

14
 Farida Alawiyah, Kesiapan Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013, Jurnal Info 

Singkat Kesejahtraan Sosial: Kajian Singkat Terhadap isu-isu Terpilih vol. 6 no. 15 Agustus 

(2014), hal. 10.  
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terhadap tendensi sistem pendidikan 

di negara-negara modern khususnya 

di Indonesia. 

 Inti dari bentuk pendidikan yang 

diajukan oleh Paulo Freire adalah 

Pendidikan Sebagai Praktek 

Pembebasan yang berkarakter 

memberikan tekanan khusus pada 

pentingnya pemunculan kesadaran 

kritis sebagai penggerak emansipasi 

kultural. konsep pendidikan Paulo 

Freire dalam pembentukan karakter 

dapat dilihat dari sikap, emosi, 

kepercayaan, kebiasaan dan kemauan 

dan konsepsi diri. 

c. Pendidikan Paulo Freire ditinjau dari 

Pendidikan Islam yaitu keduanya 

mempunyai ciri khas masing-masing, 

ada beberapa kesesuaian dan 

ketidaksesuaiaan antara konsep 

pendidikan Paulo Freire dengan konsep 

pendidikan yang ditinjau dari 

pendidikan Islam, adapun pendidikan 

Paulo Freire yang sesuai dengan 

pendididikan Islam yaitu, dalam hal 

humanisme dan fitrah manusia, 



10 
 

  

sedangkan beberapa pemikiran 

pendidikan Paulo Freire yang tidak 

sesuai dengan konsep pendidikan yang 

ditinjau dalam pendidikan Islam yaitu, 

dalam hal tujuan pendidikan dan 

konsep pendidikan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang 

benar-benar terjadi, antara teori dan praktik, antara aturan dan pelaksanaan, atau 

antara rencana dan pelaksanaan. Menurut Stonner sebagaimana dikutip oleh 

Sugiyono mengungkapkan bahwa, Masalah dapat diketahui dan dicari apabila 

terdapat penyimpangan pengalaman dengan kenyataan antara apa yang 

direncanakan dengan kenyataan.
15

 

Adapun berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka dapat dirumuskan pokok-pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep pendidikan karakter  menurut Paulo Freire? 

2. Bagaimana Konsep Pendidikan Paulo Freire dalam Pembentukan Karakter 

Ditinjau dari Pendidikan Agama Islam? 
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Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan 

R&B) (Bandung: Alfbeta, 2008), h. 52. 

 



11 
 

  

D. Kajian Pustaka 

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mujib, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Salatiga 2011, Dengan Judul “Pendidikan Humanis 

dalam Islam”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui (1) konsep 

pendidikan yang humanis; (2) Mengetahui konsep pendidikan humanis 

dalam Islam; (3) Mengetahui implikasi konsep pendidikan humanis Islam 

dalam pendidikan Islam.
16

 

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukan bahwa pendidikan 

yang humanis merupakan paradigma pendidikan yang menempatkan siswa 

sebagai subjek dalam proses belajar-mengajar. Selain Mengembangkan 

kecerdasan dari segi intelektual anak didik, juga memperhatikan 

pengembangan nilai-nilai kemanusiaannya sehingga dapat menjadi 

manusia yang progresif dan aktif,  konsep pendidikan humanis dalam 

Islam adalah pendidikan yang mendidik manusia untuk menghargai 

sesama manusia, menjunjung tinggi akhlakul karimah, dan 

mengembangkan segala potensi manusia untuk dapat menjadi insan kamil 

yaitu manusia yang cerdas dari aspek intelektual, emosional dan spiritual, 

implikasi dari konsep pendidikan humanis dalam Islam dalam pendidikan 

Islam adalah dengan melibatkan segala aspek dalam pendidikan 

diantaranya, Guru, metode, murid, materi, dan evaluasi. 

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Madro„I, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 dengan judul “Konsep 

Penyadaran Menurut Paulo Freire dalam Perspektif Pendidikan Islam”. 
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Mujib, “Pendidikan Humanis dalam Islam” (Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga 2011).  
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Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsep penyadaran menurut Paulo 

Freire, penyadaran dalam pendidikan Islam, dan konsep penyadaran 

menurut Paulo Freire dalam perspektif pendidikan Islam.
17

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Konsep penyadaran 

menurut Paulo Freire adalah dengan Pendidikan Hadap Masalah. Manusia 

dituntut untuk sadar tentang hakikat keberadaan dirinya di dunia dan 

realitas lingkungannya. Konsep penyadaran ini pada kenyataannya hanya 

diorientasikan atau bertujuan pada kesadaran manusia terhadap dunia. 

Menyadarkan manusia bahwa pada hakikatnya ia merupakan makhluk 

yang bebas bukan makhluk yang tertindas; (2) Konsep penyadaran dalam 

pendidikan Islam, tidak hanya diorientasikan pada kepentingan dunia. 

Manusia dituntut untuk sadar bukan hanya pada keberadaan dirinya dan 

lingkungan sekitarnya, namun juga harus menyadari akan realitas tertinggi 

yaitu Allah swt; (3) Konsep penyadaran menurut Paulo Freire jika ditinjau 

dari perspektif pendidikan Islam memang tidak ada salahnya, namun 

penyadaran tersebut masihkurang relevan jika di kontekskan dengan 

pendidikan Islam. Konsep penyadaran menurut Paulo Freire ini hanya 

berorientasi pada kepentingan manusia di dunia, sementara pendidikan 

Islam menghendaki para peserta didiknya menyadari akan realitas dunia 

dan akhirat (sosial dan spiritual). Inilah yang membedakan antara konsep 

penyadaran menurut Paulo Freire dengan pendidikan Islam. 

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Multazam, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015, dengan judul 

                                                           

17
Madro„i, “Konsep Penyadaran Menurut Paulo Freire dalam Perspektif Pendidikan 

Islam” (Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2012). 
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“Pendidikan Islam Berbasis Humanisme Religius (Studi Pemikiran 

Abdurrahman Mas„ud). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsep 

humanisme religius dalam pendidikan Islam menurut Abdurrahman 

Mas„ud. 
18

 

Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) 

Humanisme religius merupakan suatu cara pandang agama yang 

menempatkan manusia sebagai manusia dan suatu usaha humanisasi ilmu-

ilmu dengan penuh keimanan yang disertai hubungan manusia dengan 

Allah swt dan sesama manusia atau hablun min Allah dan hablun min al-

nas. Implementasi dalam pendidikan Islam menekankan aspek akal sehat, 

individualisme menuju kemandirian, semangat mencari ilmu, pendidikan 

pluralisme, lebih menekankan fungsi daripada simbol, dan keseimbangan 

antara pemberian penghargaan dan hukuman. (2) Dalam konteks 

pendidikan Islam masa kini, pendidikan Islam harus berorientasi pada 

pendidikan nondikotomik.  

4. Penelitian oleh Rezita Anggraini, yang berjudul “Strategi Guru Dalam 

Pembentukan Karakter Siswa Menurut Kurikulum 2013 Di Kelas 4 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Ngadirejo”. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui strategi apa saja yang digunakan guru untuk membentuk 

karakter peserta didik menurut kurikulum 2013, bagaimana dampak dari 

strategi tersebut dan apa yang menjadi faktor keberhasilan dan 

penghambat dalam pembentukan karakter tersebut. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, 

                                                           

18
 Ahmad Multazam, “Pendidikan Islam Berbasis Humanisme Religius (Studi Pemikiran 

Abdurrahman Mas„ud)” (Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang tahun 2015). 
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teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembentukan 

karakter siswa menurut kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Huda sudah dinilai baik. Strategi yang dilakukan adalah dengan 

pembelajaran yang aplikasinya berupa kerjasama, pengembangan budaya 

sekolah dan pusat kegiatan belajar yang aplikasinya berupa penerapan 

bahasa Jawa Kromo dan juga bintang prestasi, dan kegiatan keseharian di 

rumah dan di masyarakat yang aplikasinya berupa lembar sholat, check 

belajar, dan buku penghubung. Ketiga strategi tersebut berdampak baik 

pada karakter siswa dengan faktor pendukung diantaranya, adanya 

dukungan dari orang tua, guru, sekolah serta motivasi dari diri siswa itu 

sendiri, adapun faktor penghambatnya adalah perasaan berat atau semacam 

beban yang dirasakan pada diri siswa saat awal penerapan strategi tersebut 

dan hal lainnya yang menjadi penghambat adalah hal-hal yang bersifat 

teknis.
19

 

5. “Upaya Guru Kelas Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa di MI 

Nurul Huda Belik Pemalang” yang ditulis oleh Fuani Tikawati Maghfiroh 

pada tahun 2016, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab 

permasalahan bagaimana upaya guru kelas dalam pembentukan karakter 

disiplin siswa di MI Nurul Huda Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang 

Tahun Pelajaran 2015/2016 dan penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, 

wawancara dan catatan lapangan, dan tidak dituangkan dalam bentuk 

                                                           

19
Rezita Anggraini, “Strategi Guru Dalam Pembentukan Karakter Siswa Menurut 

Kurikulum 2013 Di Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Ngadirejo Kota Blitar” (Skripsi 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 

2015), h. 18. 
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angka-angka. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data 

yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.    

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peranan guru kelas dalam 

pembentukan karakter disiplin siswa MI Nurul Huda Belik Pemalang yaitu 

guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih dan evaluator. 

Sedangkan upayanya dengan menggunakan metode pembiasaan, 

keteladanan, diskusi, ceramah dan simulasi. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan sikap dan perilaku peserta didik kearah yang lebih baik 

dengan mencerminkan kebiasaan mematuhi peraturan-peraturan yang ada 

di sekolah.
20

 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Memahami konsep pendidikan  menurut Paulo Freire. 

b. Menganalisis kaitan antara konsep pendidikan  Paulo Freire dalam 

pembentukan karakter ditinjau dari pendidikan Islam.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmia 

1) Menambah wawasan serta memperluas khazanah ilmu pengetahuan, 

terutama di dalam bidang pendidikan. 

2) Memberikan kembali semangat dan memotivasi kepada pendidik 

dalam mengajarkan ilmu pendidikan pembentukan karakter. 

 

b. Kegunaan Praktis 

                                                           
20

Fuani Tikawati Maghfiroh, “Upaya Guru Kelas Dalam Pembentukkan Karakter Disiplin 

Siswa Di MI Nurul Huda Belik Pemalang” (Skripsi Program Pendidikan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah UIN Walisongo, Semarang, 2016), h. 5. 
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1) Kegunaan praktis bagi Peneliti, menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti dan memahami  masalah yang dihadapi 

secara nyata. 

2) Instrumen Penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pendidikan Paulo Freire 

1. Pengertian Konsep pendidikan 

Menurut kbbi konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, 

proses, pendapat (paham) rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Istilah 

pendidikan Islam berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan 

sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar mereka menjadi lebih 

dewasa.
1
 

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses budaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat manusia. Dengan ini menunjukkan bahwa manusia akan 

menjadi manusia dikarenakan pendidikan, atau dengan kata lain pendidikan 

berfungsi untuk memanusiakan manusia.
2
 

2. Pengertian Pendidikan Paulo Freire 

Pendidikan bagi freire adalah jalan menuju pembebasan umat manusia 

yang permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah masa dimana 

manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka dan tahap kedua melalui praktis 

merubah kesadaran itu. Pendidikan menurut Paulo Freire harus berorientasi untuk 

membebaskan manusia dari kungkunang rasa takut dan tertekan akibat otoritas 

kekuasaan (penindasan). Konsep yang ditawarkan oleh Freire ini, secara ideal 

mestinya mampu menjadi solusi atas bentuk-bentuk ketimpangan sistem 

pendidikan kita, baik secara teoritik maupun praktik di lapangan.
3
 

                                                           

1
Derajat, Zakiah dkk, Pendidikan Islam Keluarga dan Sekolah ( Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1995) h.86. 

2
A. Weherno, Pendidikan dan Peningkatan Martabat Manusia Tarbiyah  IAIN Sunan 

Ampel Malang no. 39 th. XIII, Juli-September, 1995, h. 36    

3
Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas (Jakarta: MELIBAS, 2001), h. 1 
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Istilah pendidikan semula berasal dari bahasa Yunani yaitu “paedagogie” yang 

berarti "bimbingan yang diberikan kepada anak". Istilah ini kemudian 

diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan “education” yang berarti 

pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering 

diterjemahkan dengan "tarbiyah" yang berarti pendidikan.
1
 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata "didik" yang 

berarti memelihara, materi latihan mengenai pembentukan karakter dan 

kecerdasan pikiran, sehingga pendidikan dapat diartikan sebagai proses untuk 

mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang, dengan usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
2
 

Secara lebih filosofis, menurut Noeng Muhajir “Pendidikan diartikan 

sebagai sebuah upaya terprogam mengantisipasi perubahan sosial oleh pendidik 

dalam membantu subyek didik dan satuan sosial untuk berkembang ketingkat 

normatif yang lebih baik, bukan hanya tujuannya, akan tetapi juga cara dan juga 

jalannya.
3
 Jadi, yang dimaksud dengan pendidikan disini adalah tindakan yang 

dilakukan secara sadar dengan tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah 

serta potensi (sumber daya insani) menuju terbentuknya manusia seutuhnya.
4
 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha 

seseorang yang sistematis, terarah, yang bertujuan untuk mengembangkan 

                                                           

1
Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam  (Jakarta: Kalam mulia, 2009), 

h. 83. 

2
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi III, Cet.3, (Jakarta: Balai 

Pustaka), 2006, h. 291. 

3
Noeng Muhajir, Ilmu Pendidikan & Perubahan Sosial (Jakarta: Balai Pustaka), 2006, h. 

7-8. 

4
Ahmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), 

h. 28. 
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kepribadian dan kemampuan dasar menuju perubahan tingkah laku dan 

kedewasaan anak didik, baik diselenggarakan secara formal maupun non formal. 

Menurut Darmanti Djatman sebagaimana diketahui bahwa “Humanis 

adalah pejuang kemanusiaan, pejuang harkat dan martabat manusia. Namun, tidak 

dengan sendirinya seorang yang berideologikan "humanisme" adalah seorang 

humanis mestilah seorang bebas, karena hanya yang bebaslah yang boleh 

bertanggung jawab.
5
 

Dari sana dapat ditarik kesimpulan bahwa, pendidikan humanis adalah 

proses pendidikan yang menganut aliran humanisme, yang berarti proses 

pendidikan yang menempatkan seseorang sebagai salah satu objek terpenting 

dalam pendidikan. Namun, kata objek di sini bukan berarti sebagai penderita, 

melainkan menempatkan manusia sebagai salah satu subjek pelaku yang 

sebenarnya dalam pendidikan itu sendiri. Hal itu sebagaimana yang dicita-citakan 

oeh Freire bahwa manusia adalah pelaku (subyek) dalam pendidikan. 

Dari uraian di atas, jelas bahwa sesungguhnya manusia memegang 

peranan penting dalam kehidupannya. Dalam hal itu, manusia merupakan 

pemegang kebebasannya dalam melakukan sesuatu yang terbaik bagi dirinya saat 

ini, dan juga bagi masa depannya yang akan datang. Sehingga bisa dikatakan 

bahwa kedudukan manusia dalam dunia ini sangatlah tinggi, karena dibekali 

dengan potensi-potensi kebebasan dalam melakukan hal terbaik bagi dirinya. 

3. Dasar dan Tujuan Pendidikan Paulo Freire 

a. Dasar Pendidikan Paulo Freire 

Dalam pendidikan Paulo Freire, yang melandasi dan medasarinya adalah 

adanya kesamaan kedudukan manusia. Ini berarti bahwa manusia satu dengan 

                                                           

5
Darmanti Djatman, Psikologi Terbuka  (Semarang: Limpad, 2005), h. 109. 
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yang lain adalah sama, tidak ada yang sempurna, semua individu memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Untuk itulah harus saling menghargai dan 

menghormati segala perbedaan tersebut. Dalam Islam pun diajarkan bahwa 

kedudukan manusia adalah sama, yang membedakan hanya derajat ketaqwaannya 

saja.  

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Hujurat/49:13. 

                              

                  

 

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu 
nbebangsa-bangsa dan bersuku-bersuku agar kamu saling mengenal. 
Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, Maha Teliti.

6
 

Dari gambaran ayat di atas semakin jelas bahwa manusia diciptakan di 

dunia ini untuk saling mengenal. Mengenal di sini bukan hanya sebatas tahu 

nama, tetapi lebih dari itu. Saling mengerti hak dan kewajiban serta tanggung 

jawab masing-masing untuk hidup di dunia ini. Di samping itu, manusia juga 

dituntun saling menghargai, menghormati, tolong-menolong, karena pada 

prinsipnya mereka diciptakan (terlebih umat Islam) sebagai umat yang satu, dan 

dianjurkan untuk saling tolong menolong. Karena mereka tidak bisa hidup 

sendirian, mereka memerlukan orang lain untuk menjaga dan melangsungkan 

kehidupan di dunia ini agar kehidupannya lebih dinamis. 

 

                                                           

6
Kementrian Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahan. (Bandung: 2012)  
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Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Anbiya/21:92. 

ََ َ  َ َ َ َ َََََ

Terjemahnya: 

Sungguh, (agama tauihid) inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku 
adalah Tuhanmu maka sembahlah aku.

7
 

Pada ayat di atas lebih menekankan bahwa manusia sesungguhnya satu, 

dan berasal dari yang satu. Untuk itulah dalam kehidupan ini dituntut untuk saling 

melengkapi antara satu dengan yang lain. Karena bagaimanapun juga manusia itu 

tidak ada yang sempurna, hanya dengan saling melengkapilah manusia itu dapat 

menjadikan suatu kekurangan yang dimiliki satu orang dapat ditutupi dengan 

kelebihan saudaranya, dan sebaliknya juga begitu. Dan yang tidak kalah 

pentingnya dalam kehidupan ini harus saling membantu. Dari sinilah tampak jelas 

bahwa nilainilai humanisme dalam kehidupan ini sangat ditekankan untuk selalu 

dimiliki oleh setiap orang.  

Dari pemaparan di atas, apabila ditarik kedalam frame pendidikan maka, 

ayat-ayat di atas mengandung satu proses pendidikan humanis yang sangat mulia 

sekali. Di sini dijelaskan bukan hanya umat Islam saja yang dituntut untuk saling 

mengenal, menghormati, menghargai, saling membantu serta saling tolong 

menolong, tetapi lebih dari itu seluruh umat manusia dianjurkan untuk melakukan 

ajaran tersebut.  

                                                           

7
Kementrian Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahan. (Bandung: 2012)  
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Dari sinilah nilai-nilai pendidikan humanis akan terlihat bilamana konsep 

yang telah ada dalam al-Qur'an benar-benar dijelaskan, dan hal ini sesuai dengan 

salah satu tujuan pendidikan pada umumnya, yaitu ingin menjadikan manusia 

sebagai makhluk yang senantiasa merdeka, bebas, dihargai dan dijunjung tinggi 

martabatnya oleh manusia lain, karena pada dasarnya hal itu merupakan salah satu 

fitrah manusia diciptakan di dunia ini. 

Adapun beberapa nilai dan sikap dasar manusia yang ingin diwujudkan 

melalui teori humanis yang menjadi dasar dari pendidikan humanis yaitu:  

1) Manusia yang menghargai dirinya sendiri sebagai manusia.  

2) Manusia yang menghargai manusia lain seperti halnya dia menghargai 

dirinya sendiri.  

3) Manusia memahami dan melaksanakan kewajiban dan hak-haknya 

sebagai manusia.  

4) Manusia memanfaatkan seluruh potensi dirinya sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya.  

5) Manusia menyadari adanya kekuatan Akhir yang mengatur seluruh 

hidup manusia.
31

 

b. Tujuan Pendidikan Paulo Freire 

Pendidikan Paulo Freire mendambakan terciptanya satu proses dan pola 

pendidikan yang senantiasa menempatkan manusia sebagai manusia. Manusia 

dengan segala potensi yang dimilikinya, baik potensi yang berupa fisik, psikis, 

maupun spiritual yang perlu untuk mendapatkan bimbingan. Tentu, disadari 

dengan beragamnya potensi yang dimiliki manusia, beragam pula dalam 

menyikapi dan memahaminya. 

                                                           

31
M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 132. 



22 
 

  

Untuk itu pendidikan yang masih memilah dan mengelompokkan manusia 

menjadi manusia jenis pintar dan bukan pintar bukanlah ciri dari pendidikan 

humanis. Sebab sesuai dengan konsep dan tujuan pendidikan, terkhusus 

pendidikan Islam yang bertujuan terbentuknya satu pribadi seutuhnya, yang sadar 

akan dirinya sendiri selaku hamba Allah, dan kesadaran selaku anggota 

masyarakat yang harus memiliki rasa tanggung jawab sosial terhadap pembinaan 

masyarakat serta menanamkan kemampuan manusia, untuk mengelola, 

memanfaatkan alam sekitar ciptaan Allah bagi kepentingan kesejahteraan manusia 

dan kegiatan ibadahnya kepada Khalik pencipta alam itu sendiri.
32

 Pendidikan 

ibarat sebuah wahana untuk membentuk peradaban humanis terhadap seseorang 

untuk menjadi bekal diri dalam menjalani kehidupannya.
33

 

 Tujuan pendidikan menurut pandangan humanistik diikhtisarkan oleh Mary 

Jahson, yang dikutip oleh Iyoh Sadulloh yaitu sebagai berikut: 

1) Kaum humanis berusaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan eksplorasi dan mengembangkan kesadaran identitas diri yang 

melibatkan perkembangan konsep diri dan sistem nilai.  

2) Kaum humanis telah mengutamakan komitmen terhadap prinsip 

pendidikan yang memperhatikan faktor perasaan, emosi, motivasi, dan 

minat siswa akan mempercepat proses belajar yang bermakna dan 

terintegrasi secara pribadi.  

3) Perhatian kaum humanis lebih terpusat pada isi pelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan dan minat siswa sendiri. Siswa harus memiliki 

kebebasan dan tanggung jawab untuk memilih dan menentuka apa, kapan 

dan bagaimanaia belajar.  

                                                           

32
M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 133. 

33
M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 133. 
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4) Kaum humanis berorientasi kepada upaya memelihara perasaan pribadi 

yang efektif. Suatu gagasan yang menyatakan bahwa siswa dapat 

mengembalikan arah belajarnya sendiri, mengambil dan memenuhi 

tanggung jawab secara efektif serta mampu memilih tentang apa yang 

akan dilakukan dan bagaimana melakukannya.  

5) Kaum humanis yakin bahwa belajar adalah pertumbuhan dan perubahan 

yang berjalan cepat sehingga kebutuhan siswa lebih dari sekedar 

kebutuhan kemaren. Pendidikan humanistik mencoba mengadaptasi siswa 

terhadap perubahan-perubahan. Pendidikan melibatkan siswa dalam 

perubahan, membantunya belajar bagaimana belajar, bagaimanam 

memecahkan masalah, dan bagaimana melakukan perubahan di dalam 

kehidupan. 
34

 

4.  Ciri-ciri Pendidikan Paulo Freire 

 Menurut Marwah Daud Ibrahim, sebagaimana dikutip Baharuddin dan 

Moh. Makin menyatakan bahwa pendidikan yang baik dan benar adalah upaya 

paling strategis serta efektif untuk membantu mengoptimalkan dan 

mengaktualkan potensi kemanusiaan.
35

 

Menurut Ahmad Bahruddin ciri-ciri pendidikan yang humanis atau 

membebaskan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Membebaskan, selalu dilandasi semangat membebaskan dan semangat 

perubahan ke arah yang lebih baik. Membebaskan berarti keluar dari 

belenggu legal formalistik yang selama ini menjadikan pendidikan 

                                                           

34
M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 134. 

35
Baharuddin dan Moh. Makin, Pendidikan Humanistik: Konsep, Teori dan Aplikasi 

Praktis dalam dunia Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 16. 
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tidak kritis, dan tidak kreatif. Sedangkan semangat perubahan lebih 

diartikan pada kesatuan proses pembelajaran. 

b. Adanya semangat keberpihakan, maksudnya adalah pendidikan dan 

pengetahuan adalah hak semua manusia. 

c. Mengutamakan prinsip partisipatif antara pengelola sekolah, guru, 

peserta didik, wali murid dan masyarakat dalam merancang sistem 

pendidikan sesuai kebutuhan. Hal ini akan membuang citra sekolah 

yang dingin dan tidak memahami kebutuhan (tidak membumi). 

d. Kurikulum berbasis kebutuhan, kaitannya dengan sumber daya yang 

tersedia. Belajar adalah bagaimana menjawab kebutuhan akan 

pengelolaan sekaligus penguatan daya dukung sumber daya yang 

tersedia untuk menjaga kelestarian serta memperbaiki kehidupan. 

e. Adanya kerja sama, maksudnya metodologi yang dibangun selalu 

didasarkan kerja sama dalam proses pembelajaran, tidak ada sekat 

dalam proses pembelajaran, juga tidak ada dikotomi guru dan murid, 

semua berproses secara partisipatif. 

f. Sistem evaluasi berpusat pada subyek didik, karena keberhasilan 

pembelajaran adalah ketika subyek didik menemukan dirinya, 

berkemampuan mengevaluasi dirinya sehingga bermanfaat bagi orang 

lain. 

g. Percaya diri, pengakuan atas keberhasilan bergantung pada subyek 

pembelajaran itu sendiri, pengakuan akan datang dengan sendirinya 
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manakala kapasitas pribadi dan si subyek didik meningkat dan 

bermanfaat bagi yang lain.
36

 

Sedangkan ciri pendidikan Paulo Freire dalam konteks pembelajaran, posisi 

antara kepala sekolah, guru, karyawan dan siswa menjadi egaliter (sederajat), 

tidak ada diskriminasi dan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam suasana 

dialog dan saling menghargai sebagai manusia merdeka. Interaksi edukasi yang 

terjadi dalam learning community semestinya peserta didik aktif melakukan 

investigasi ke pihak lain, guru, teman atau orang lain yang mungkin dapat 

membantu menemukan jawaban dari keingintahuan tentang suatu hal. Bukan 

menunggu, apalagi hanya guru datang melayani dengan cara menyuapi (spoon 

feeding), hal inilah yang disebut dengan pendidikan partisipatif.
37

 

Dapat diartikan bahwa pendidikan partisipatif merupakan proses pendidikan 

yang melibatkan seluruh komponen pendidikan, khususnya peserta didik. Model 

ini seiring dengan model andragogi (pendidikan untuk orang dewasa), yang 

menemukan partisipasi aktif dari peserta didik, sehingga menjunjung tinggi nilai-

nilai demokratis, pluralisme dan kemerdekaan manusia. Jadi, posisi guru dalam 

model ini adalah sebagai mitra belajar, fasilitator yang memberi ruang luas pada 

peserta didik untuk berekspresi, berdialog dan berdiskusi. 

5. Komponen-Komponen Pendidikan Paulo Freire 

a. Pendidik 

Pendidik adalah orang yang mendidik, Pendidik merupakan pemeran 

penting dalam proses belajar mengajar. Pendidik merupakan fasilitator bagi 
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peserta didik. pendidik adalah seseorang yang memberi kemudahan bagi peserta 

didik. Siswa akan lebih mudah belajar bila pengajar berpartisipasi sebagai teman 

belajar, sekutu yang lebih tua dalam pengalaman belajar yang sedang dijalani.
38

 

Manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan, begitu pula 

peserta didik dan para pendidik juga makhluk yang belum sempurna, oleh 

karenanya keduanya harus saling belajar satu sama lain dalam proses pendidikan. 

Guru menjadi rekan murid yang melibatkan diri dan merangsang daya pemikiran 

kritis para murid.
39

 

Dalam pendidikan humanis proses ini tidak berarti menolak peran guru 

sebagai figur, tapi proses ini hanya ingin menekankan pada interaksi yang dialogis 

antara keduanya dalam rangka menciptakan pengetahuan bersama. Apa yang 

diketahui guru, akan sangat tepat bila peserta didik juga memperoleh pemahaman 

yang sama mengenai apa yang disampaikan guru, posisi keduanya bukan sebuah 

posisi atas bawah, tapi mereka berdua setara dan sederajat dalam proses saling 

belajar dan saling bekerja sama dalam sebuah proses pembebasan. 

b. Peserta Didik 

Peserta didik adalah semua orang yang melibatkan diri dalam kegiatan 

pendidikan atau dilibatkan secara langsung, yaitu semua masyarakat yang 

mengikuti kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan formal dan nonformal.
40

 

Adapun pengertian peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan, Pasal 1 ayat (4) yang dimkasud dengan peserta 
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didik adalah Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu.
41

 

Artinya pendidikan humanis membantu siswa untuk mengembangkan 

dirinya sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki. Karena ia sebagai pelaku 

utama yang akan melaksanakan kegiatan dan ia juga belajar dari pengalaman yang 

dialaminya sendiri. Dengan memberikan bimbingan yang tidak mengekang pada 

siswa dalam kegiatan pembelajarannya, akan lebih mudah dalam menanamkan 

nilai-nilai atau norma yang dapat memberinya informasi padanya tentang perilaku 

yang positif dan perilaku negatif yang seharusnya tidak dilakukannya 

Menurut Rogers yang terpenting dalam proses pembelajaran yang akan 

diberikan kepada siswa adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip 

pendidikan dan pembelajaran, yaitu:  

1) Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. 

2) Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. 

Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan 

ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. 

3) Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan 

dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. 

Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang 

proses.
42
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c.  Metode 

Metode klasik yang digambarkan oleh Frere yaitu metode pendidikan yang 

mana didalamnya merupakan sebuah kegiatan menabung, dimana para murid 

adalah celengannya dan guru adalah penabungnya, yang terjadi bukanlah proses 

komunikasi, tetapi guru menyampaikan pernyataan dan mengisi tabungan yang 

diterima, dihafal dan diulangi dengan patuh oleh murid. Inilah yang disebut 

konsep pendidikan gaya bank.
43

 

 Konsep pendidikan gaya bank murid hanya mendengarkan, mencatat, 

menghapal dan mengulangi ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh guru, 

tanpa menyadari dan memahami arti dan makna yang sesungguhnya. Inilah yang 

disebut Freire sebagai kebudayaan bisu (the culture of silence).
44

 

 Metode dialogis merupakan upaya yang dilakukan terhadap pendidikan 

gaya bank, proses yang disebut dialogis ini tidak bersifat teoritis. Proses ini tidak 

melibatkan dua orang untuk mengamati dunia. Dalam hal ini tugas pendidik 

adalah mengajukan pertanyaan, menghadapkan siswa pada dunia, bukan 

menyediakan jawaban atau mendefinisikan dunia.
45

 

 Dialog mengandaikan kerendahan hati, yaitu kemauan belajar dari orang 

lain, memperlakukan orang lain sederajat, keyakinan bahwa orang lain dapat 

mengajar kita. Dialog menuntut kepercayaan yang besar bahwa manusia pada 

hakikatnya dipanggil untuk menjadi subjek yang harus mengubah dunia. Dialog 

menuntut sikap mau mendengar dan memahami diri sendiri bahwa manusia 

sebagai makhluk yang belum selesai.
46
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 Metode yang dilaksanakan oleh guru dalam proses belajar mengajar harus 

lebih menekankan pada pengembangan kreativitas, penajaman hati nurani, dan 

religiositas siswa, serta meningkatkan kepekaan sosialnya. Adapun menurut 

Abdurahman Mas„ud prinsip-prinsip penerapan metode dalam pendidikan 

humanis antara lain: 

a) Prinsip memberikan suasana kegembiraan. 

b) Prinsip memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut. 

c) Prinsip komunikasi terbuka. 

d) Prinsip pemberian pengetahuan baru. 

e) Prinsip memberi model yang baik.
47

 

d. Evaluasi 

Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan 

sejauh mana, dalam hal apa dan bagian mana tujuan pendidikan sudah dicapai, 

proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi 

digunakan untuk membuat keputusan Evaluasi mencakup tiga ranah yaitu 

cognitif, afektif dan psychomotoric. 

Secara umum evaluasi bertujuan mengetahui kadar pemahaman murid 

terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak murid untuk 

mengingat kembali materi yang telah diberikan, dan mengetahui tingkat 

perubahan tingkah lakunya.
48

 

Dalam pendidikan humanis, evaluasi tergantung pada tujuan dan pemahaman 

yang jelas tentang bagaimana kesadaran bekerja. Untuk meningkatkan 

programprogram pendidikan, tidak mungkin bisa diperoleh tanpa adanya evaluasi 
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yang objektif atas hasil-hasil dari program penyadaran, dan umpan balik yang 

bermanfaat, karena sumber-sumber tersebut terbatas maka dari itu evaluasi 

memainkan peran yang penting.
49

 

Jadi dalam pendidikan humanis, siswa harus dipandang sebagai individu yang 

memiliki otoritas individu, yang mampu mengambil keputusan yang didasari 

sikap tanggung jawab sejak dini. Implementasi dari sikap ini adalah bahwa murid 

diberi kepercayaan untuk mengevaluasi dalam rangka perbaikan kedepan, apa 

yang ia lihat dan hadapi sehari-hari. Sehingga setiap individu memiliki motivasi 

untuk meningkatkan kualitas pribadi agar siap dievaluasi setiap saat. 

B. Pembentukan Karakter dalam pandangan Paulo Freire 

1. Pengertian Pembentukan Karakter 

Pembentukan adalah suatu proses, hal, cara, perbuatan membentuk. 

Sedangkan pengertian dari karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian 

seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini 

dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan 

bertindak.
50

 

Menurut ilmu karakter atau karakteriologi,‛Karakter diberi arti gerak-

gerik, tingkah laku, amal perbuatan, cara bersikap hidup yang tepat dan berakar 

dalam jiwa seseorang yang menyebabkan orang itu dalam keseluruhannya 

berlainan dari orang yang lain. 

Jadi, yang dimaksud dengan pembentukan karakter adalah suatu proses 

penyusunan atau cara yang berkenaan dengan tabiat atau kebiasaan yang 
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mengarah pada tindakan yang terjadi tanpa melalui proses pemikiran karena sudah 

menjadi kebiasaan yang antara individu satu dengan yang lainnya berbeda. 

Di antara karakter baik yang hendaknya dibangun dalam kepribadian anak didik 

adalah bisa bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, menepati janji, ramah, 

peduli kepada orang lain, percaya diri, pekerja keras, bersemangat, tekun, tak 

mudahputus asa, bisa berpikir secara rasional dan kritis, kreatif dan inovatif, 

dinamis, bersahaja, rendah hati, tidak sombong, sabar, cinta ilmu dan kebenaran, 

rela berkorban, berhati-hati, bisa mengendalikan diri, tidak mudah terpengaruh 

oleh informasi yang buruk, mempunyai inisiatif, setia, menghargai waktu, dan 

bisa bersikap adil.
51

 

Pendidikan karakter bangsa harus dimulai dari pendidikan dalam keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter di lingkungan dan masyarakat 

sangat penting dan sangat membantu dan menentukan keberhasilan pendidikan 

karakter di sekolah.
52

 

Untuk mencapai karakter bangsa yang diharapkan, diperlukan individu-

individu yang memiliki karakter. Oleh karena itu, dalam upaya pembangunan 

karakter bangsa diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk membangun karakter 

individu (warga negara). Secara psikologis, karakter individu dimaknai sebagai 

hasil keterpaduan 4 bagian yakni olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa, dan 

karsa. Olah hati berkenaan dengan perasaan, sikap, dan keyakinan/keimanan. Olah 

pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan 

secara kritis, kreatif, dan inovatif. Olah raga berkenaan dengan proses persepsi 

kesiapan peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas. 
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Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin 

dan kepedulian, pencitraan dan pembaharuan.
53

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Karakter 

  Inti dari bentuk pendidikan yang diajukan oleh Paulo Freire adalah 

Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan yang berkarakter memberikan tekanan 

khusus pada pentingnya pemunculan kesadaran kritis sebagai penggerak 

emansipasi kultural. konsep pendidikan Paulo Freire dalam pembentukan karakter 

dapat dilihat dari sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan dan kemauan, serta 

konsepsi diri. 

a. Sikap 

Sikap adalah cara berpikir atau merasakan dalam kaitannya dengan 

sejumlah persoalan. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa sikap itu 

mencerminkan hidup. Sikap lebuh merupakan proses kesadaran yang 

bersifat individual yang berasal dari nilai-nilai dan norma yang ingin 

dipertahankan dan dikelola oleh individu. 

b. Emosi 

Emosi adalah bumbu kehidupan. Sebab, tanpa emosi kehidupan manusia 

akan menjadi hambar. Manusia selalu hidup dengan berpikir dan merasa, 

emosi identic dengan perasaan yang kuat. Emosi adalah gejala dinamis 

dalam situasi yang dirasakan manusia, yang disertai dengan efeknya pada 

kesadaran, perilaku, dan juga merupakan proses fisiologis. Misalnya, saat 

kita merespon sesuatu yang melibatkan emosi, kta juga mengetahui makna 

apa yang kita hadapi (kesadaran). 

c. Kepercayaan 
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Kepercayaan merupakan komponen kongnitif manusia dari factor 

sosiopsikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu “benar” atau “salah” atas 

dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, dan intuisi sangatlah penting 

untuk membangun watak dan karakter manusia. Jadi, kepercayaan itu 

memperkukuh eksistensi diri dan memperkukuh hubungan dengan orang 

lain. 

d. Kebiasaan dan Kemauan 

Kebiasaan adalah komponen konatif dari factor sosiopsikologi. Kebiasaan 

adalah aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara 

otomatris, tidak direncanakan. Sementara kemauan merupakan kondisi 

yang sangat mencerminkan karakter seseorang  

e. Konsepsi diri 

Hal terpenting lainnya yang berkaitan dengan pembangunan/pembentukan 

karakter adalah konsepsi diri. Konsepsi diri penting karena biasanya tidak 

semua orang cuek pada dirinya. Orang yang sukses biasanya adalah orang 

yang sadar bagaimana dia membentuk wataknya. Proses konsepsi diri 

merupakan proses totalitas, baikm sadar maupun tidak sadar, tentang 

bagaimana karakter dan diri kita di bentuk. Konsepsi diri merupakan 

proses menangkal kecenderungan mengalir dalam hidup.
54

  

3. Tahap Pendidikan Karakter ditinjau dari Pendidikan Islam 

Pendidikan karakter membutuhkan proses atau tahapan yang sistematis 

dan juga bertahap sesuai dengan fase pertumbuhan dan juga perkembangan anak. 

Menurut Novan Ardy Wiyani yang mengutip pendapat dari M. Furqon 
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Hidayatullah, berdasarkan hadis Rasulullah saw, terdapat lima tahap pendidikan 

karakter dalam perspektif islam, diantaranya sebagai berikut 

a.  Tahap Penanaman Adab  

Adab atau tata karma dapat dilihat dari tata cara seseorang dalam bertutur 

sapa, berinteraksi, bersikap dan bersosialisasi. Penanaman adab dimulai 

pada usia 4-6 tahun, pada fase inilah sangat penting untuk menanamkan 

kejujuran, pendidikan keimanan (tauhid), dan juga sopan santun. 

b. Tahap Penanaman Tanggung Jawab  

Penanaman tanggung jawab dilakukan saat anak berusia 7-8 tahun, 

tanggung jawab merupakan perwujudan dari niat dan juga tekad untuk 

melakukan tugas yang diemban. Ketika seorang anak memiliki rasa 

tanggung jawab, maka anak akan mengerahkan segala kemampuan 

terbaiknya untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

c. Tahap penanaman kepedulian 

Tahap penanaman kepedulian dilakukan saat anak berusia 9-10 tahun, 

kepedulian sendiri diartikan sebagai empati kepada orang lain yang 

diwujudkan dalam bentuk memberikan pertolongan sesuai dengan 

kemampuannya. Pada tahap ini, peserta didik diajarkan untuk menolong 

temannya yang sedang mengalami masalah atau musibah misalnya, 

mengunjungi teman yang sedang sakit, membawakan makanan, mengajari 

teman tentang materi yang belum dipahami, berbagi ketika sedang makan 

dan lain sebagainya. 

d. Tahap penanaman kemandirian 

Kemandirian merupakan pola pikir dan sikap yang lahir dari semangat 

yang tinggi dalam memandang diri sendiri, beberapa perilaku dalam 

kemandirian antara lain tidak bergantung pada orang lain, percaya pada 
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kemampuan diri sendiri, tidak merepotkan dan merugikan orang lain dan 

berusaha mencukupi kebutuhan sendiri dengan semangat bekerja dan 

mengembangkan diri. Penanaman kemandirian dilakukan pada anak usia 

11-12 tahun. 

e. Tahap penanaman pentingnya bermasyarakat 

Penanaman ini dilakukan pada anak berusia 13 tahun ke atas, 

bermasyarakat berarti meluangkan sebagian waktu untuk kepentingan 

orang lain, seperti bercengkrama, bergaul, dan gotong royong.
55

 

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa dalam mendidik karakter, 

mengetahui perkembangan perilaku anak sangat penting supaya dapat memilih 

strategi yang tepat untuk mendidik karakter peserta didiknya. Imas Kurniasih dan 

Berlin Sani mengungkapkan bahwa usia sekolah dasar termasuk dalam tahap 

lahiriah, dimana strategi yang cocok dalam mendidik karakter adalah yang bersifat 

pengarahan, pembiasaan, keteladanan, penguatan (imbalan) dan pelemahan 

(hukuman).
56

 

4. Macam-Macam Pembentukan Karakter  

Pendidikan karakter tanpa identifikasi nilai-nilai karakter, hanya akan 

menjadi sebuah perjalanan tanpa akhir, diibaratkan sebagai petualangan tanpa 

sebuah peta. Pusat Kurikulum telah mengidentifikasi 18 nilai-nilai karakter yang 

bersumber dari agama, pancasila, budaya serta tujuan pendidikan nasional. Nilai-

nilai tersebut meliputi: 
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a. Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan 

b. Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan 

c. Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru 

dari sesuatu yang telah dimiliki 

d. Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas 

e. Rasa Ingin Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar 

f. Tanggung Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, Negara, dan Tuhan Yang 

maha Esa.
57

 

C. Ditinjau dari Pendidikan Islam 

1. Pengertian Tinjauan 

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata 

tinjau berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian 

menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, 

pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) ada berbagai 
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macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi surat 

pembaca, laporan, kasus, laporan tinjauan, resensi. 

 Menurut Alwi tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat  

sesudah menyelidiki atai mempelajari). 

2. Pengertian Pendidikan Islam 

Ditinjau dari segi istilah, Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang 

dapat memberi kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai 

dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai 

corak kehidupannya.  

Menurut Ali Djumbulati dan Abdul Futuha at-Tuwanisi mengatakan 

bahwa Pendidikan Islam merupakan upaya membimbing peserta didik menjadi 

orang dewasa yang berkepribadian cemerlang dan bijaksana, berfikir kreatif, serta 

sanggup berdiri sendiri dengan dihiasi ajaran Islam.
1
 

 Menurut Hasan Langgulung, Pendidikan Islam merupakan suatu proses 

mengubah dan memindahkan nilai-nilai keislaman dan kebudayaan kepada setiap 

individu dalam masyarakat.
2
 Dalam wacana keislaman, Pendidikan Islam lebih 

populer dengan istilah al-tarbiyah, al-ta‟lim dan al-ta‟dib. Masing-masing istilah 

tersebut memiliki keunikan makna tersendiri ketika sebagian atau semuanya 

disebut secara bersamaan. Namun, kesemuanya akan memiliki makna yang sama 

jika disebut salah satunya, sebab salah satu istilah itu sebenarnya mewakili istilah 

yang lainnya. Atas dasar itu, dalam beberapa buku Pendidikan Islam, semua 
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Abdul Futuh & Ali Djumbulati at-Tuwaanisi,Diratusun Muqaranatun fi at-Tabiyyatil 

Islamiyah Tej., Jakarta,Rineka Cipta,2002,Cet.II,h.13. 

2
Langgulung Hasan, Manusia dan Pendidikan (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985), h.3.  
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istilah itu digunakan secara bergantian guna memiliki peristilahan Pendidikan 

Islam.
3
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Islam 

adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup Jasmani dan Rohani 

yang berdasarkan kepada kepercayaan agama. Pendidikan Islam merupakan suatu 

bimbingan terhadap anak agar nantinya dapat memahami dan mengamalkan 

ajaran Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup. 

Dari ketiga istilah tersebut termaksud yang popular digunakan dalam 

praktek Pendidikan Islam ialah al- tarbiyyah. Sedangkan termaksud al- ta‟dib dan 

al- ta‟lim jarang sekali di gunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan 

sejak awal pertumbuhan Pendidikan Islam.
4
 

a. Al – Tarbiyah 

Kata al-Tarbiyah dalam bahasa Arab, Rabba, yarbu, Tarbiyah, memiliki 

makna “tumbuh” “berkembang”, tumbuh (nasya‟a) dan menjadi besar atau 

dewasa (tara‟ra‟a). Artinya, pendidikan (tarbiyah) merupakan usaha untuk 

menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, 

maupun spiritual. Qurtubi mengatakan bahwa "Rabb" merupakan suatu gambaran 

yang diberikan kepada suatu perbandingan antara Allah sebagai pendidik dan 

manusia sebagai peserta didik. Allah mengetahui dengan baik kebutuhan-

kebutuhan mereka yang dididik, sebab ia adalah pencipta mereka. Disamping itu 

pemeliharaan Allah tidak terbatas pada kelompok tertentu. Ia memperhatikan 

segala ciptaan-Nya. Karena itulah ia disebut Rabb al-'Alamin.
5
 Tarbiyah dapat 

                                                           

3
Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.21.22. 
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juga diartikan dengan proses transformasi ilmu pengetahuan dari Pendidik 

(rabbani) kepada peserta didik agar ia memiliki sikap dan semangat yang tinggi 

dalam memahami dan menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk ketakwaan, 

budi pekerti, dan kepribadian yang luhur.
6
 

Dalam penjelasan lain, kata Al-tarbiyah berasal dari tiga kata, 

yaitu:pertama, rabba – yarbu yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang 

(Q.S.Ar Ruum/30 : 39). Kedua, rabiya – yarba berarti menjadi besar. Ketiga, 

rabba – yarubbu yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, dan 

memelihara. 

Uraian di atas, secara filosofis mengisyaratkan bahwa proses Pendidikan 

Islam adalah bersumber pada pendidikan yang diberikan Allah sebagai “Pendidik” 

seluruh ciptaan- Nya, termasuk manusia. Dalam konteks yang luas, Pengertian 

Pendidikan Islam yang dikandung dalam  al-tarbiyah terdiri atas empat unsur 

pendekatan, yaitu; (1) memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang 

dewasa (Baliqh). (2) mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. (3) 

mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan, (4) melaksanakan Pendidikan 

secara bertahap. 

Penggunaan al-tarbiyah untuk menunjuk makna Pendidikan Islam. 

Sebagaimana firman Allah swt (Q.S.Al Israal‟/17:24). 

 

ا  ً ه  ًۡ َٱۡرح  بِّ ق مَرَّ ة َو   ً ۡح َٱنزَّ  ٍ َي  لِّ َٱنذُّ ُ اح  اَج   ً ٱۡخف ۡضَن ه  يٗزاَََو  غ  بَّي اَ يَص  اَر   ً َك 

َ

َ
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Terjemahnya:  

“Dan  rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil” 

(Q.S.Al Israal‟/17:24). 

b. Al- Ta’lim 

Al-Ta'lim merupakan kata benda buatan (mashdar) yang berasal dari akar 

kata 'allama. Istilah tarbiyah diterjemahkan dengan pendidikan, sedangkan ta'lim 

diterjemahkan dengan Pengajaran.
7
 Dalam al-Qur‟an dinyatakan, bahwa Allah 

swt. mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sebagaimana firman 

Allah swt.  

Sebagaimana firman Allah swt dalam (Q.S. AL-Alaq :4). 

َب ٲنق ه ىَ  هَّى   َٱنَّذ يَع 

Terjemahnya: 

Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.
8
 

Berdasarkan ayat di atas, kata ta‟lim/‟allama dalam Al-Qur‟an ditujukan 

sebagai proses pengajaran, pemberian informasi dan pengetahuan kepada peserta 

didik. 

c. Al-ta’dib 

Istilah ta‟dib berasal dari akar kata addaba, yuaddibu, ta‟diiban yang 

mempunyai arti antara lain: membuatkan makanan, melatih akhlak yang baik, 

sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata addaba yang 

merupakan asal kata dari ta‟dib disebut juga muallim, yang merupakan sebutan 

                                                           

7
Rahman Musthofa, Pendidikan Islam dalam Perspektif Al Qur‟an, h. 60.  
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Kementerian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemah, h. 597.  



41 
 

  

orang yang mendidik dan mengajar anak yang sedang tumbuh dan berkembang.
9
 

Ta'dib lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun. Ta'dib yang 

seakar dengan adab memiliki arti pendidikan, peradaban atau kebudayaan. Artinya 

orang yang berpendidikan adalah orang yang berperadaban, sebaliknya, peradaban 

yang berkualitas dapat diraih melalui Pendidikan.
58

 

Menurut Muhammad Naquib al-Attas, Istilah yang paling tepat untuk 

menunjukkan pendidikan Islam adalah al-ta‟dīb. Konsep ini didasarkan pada 

hadist Nabi: 

Sebagaimana hadis nabi dalam (H.R. al-„Askary dari „Ali r.a). 

ْيب ي (رواِ عٍ انعكسزي عٍ عهي) ٍَ  .ت أد  بِّي ف أ ْحس  بُ  ي ر   أ دَّ

Terjemahnhya:  

“ Tuhan telah mendidikku, maka ia sempurnakan pendidikanku.” (H.R. al-
„Askary dari „Ali r.a)  

Sebab bila dibandingkan ketiga kata tersebut, yaitu al-ta‟lim, al-tarbiyyah 

dan al-ta‟dīb, maka akan terdapat pengertian yang berbeda mengenai fokus yang 

ingin dicapai oleh subyek didik. Namun demikian ketiga pengertian di atas pada 

dasarnya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.
59

 

Arti lebih luas tentang ta‟dīb ini dijelaskan oleh Sayyed Muhammad an- 

Naquib al-Attas. Menurutnya, kata ta‟dīb adalah pengenalan dan pengakuan yang 

secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang 

tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga 

                                                           

9
 Munardji, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 4-5   

58
 Rahman Musthofa, Pendidikan Islam dalam Perspektif Al Qur‟an, h. 17.  
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membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan 

Tuhan.
60

 

Menurut Syah Muhammad A. Naquib Al-Atas: Pendidikan Islam adalah 

usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan 

pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu didalam tatanan 

penciptaan sehingga membimbing kearah pengenalan dan pengakuan akan tempat 

Tuhan yang tepat didalam tatanan wujud dan kepribadian.
61

 

Pendidikan menurut Islam atau Pendidikan Islam, merupakan pendidikan 

yang di pahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang 

terkandung dalam sumber dasarnya, yakni al-Qur‟an dan as-Sunnah.
62

 

Dapat dipahami pengertian pendidikan merupakan bagaian dari proses 

pembudayaan dan pewarisan ajaran agama, budaya dan peradaban ummat Islam 

dari generasi ke generasi sepanjang seajarah. Pendidikan Islam mengarah pada 

pembentukan insan kamil, yaitu Khalifa Allah yang pada khakiktnya merupakan 

manusia yang saleh, manusia yang dapat menjadi rahmat bagi semesta alam. Ada 

beberapa nilai fundamental dalam sumber pokok ajaran Islam yang harus di 

jadikan dasar bagi Pendidikan Islam yaitu: Akidah, Akhlak dan prilaku yang baik, 

penghargaan kepada akal, kemanusiaan, keseimbangan, dan rahmat bagi seluruh 

alam.
63

 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan Pendidikan Sebagaimana yang tercermin dalam undang undang 

sistem Pendidikan Nasional BAB II pasal 3 yang berbunyi: “Pendidikan Nasional 
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berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermanfaat 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”.
64

  

Hasan Langgulung merumuskan tujuan Pendidikan Islam dalam dua tahap, 

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang dimaksud dengan tujuan umum 

adalah maksud atau perubahan-perubahan yang dikehendaki yang diusahakan oleh 

pendidikan untuk mencapainya. Tujuan ini dianggap kurang merata dan lebih 

dekat dari tujuan tertinggi, tetapi kurang khusus jika dibandingkan dengan tujuan 

khusus. Supaya lebih jelas dapat dikatakan bahwa tujuan tertinggi pendidikan 

tidak tergantung pada institusi pendidikan tertentu, atau pada tahap pendidikan 

tertentu, atau pada jenis pendidikan tertentu, atau pada masa dan umur tertentu. 

Sedangkan pada tujuan umum dan tujuan khusus ia dapat dikaitkan dengan 

institusi Pendidikan tertentu, dan masa atau umur tertentu.
65

 

a. Tujuan Umum Pendidikan Islam 

Hasan Langgulung mengutip rumusan tujuan umum Pendidikan Islam dari 

Al-Abrasyi. Muhammad Athiyah al-Abrasyi adalah seorang tokoh Pendidikan 

yang hidup pada masa pemerintahan Abd. Nasser yang memerintah Mesir pada 

tahun 1954-1970. Beliau adalah satu dari sederetan nama yang tidak boleh 

dilupakan oleh para cendekiawan Arab dan muslimin. Beliau adalah penulis 

tentang Pendidikan keislaman dan pemikiran, umurnya yang mendekati 85 tahun 
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akan selalu terasa pengaruhnya bagi generasi sesudahnya. Beliau dilahirkan pada 

awal April tahun 1897 dan wafat pada tanggal 17 Juli 1981.
66

 Al-Abrasyi dalam 

kajiannya tentang Pendidikan Islam telah menyimpulkan lima tujuan umum bagi 

Pendidikan Islam, yaitu : 

1) Untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia. Kaum Muslimin dari 

dahulu kala sampai sekarang setuju bahwa pendidikan akhlak adalah inti 

Pendidikan Islam, dan bahwa mencapai akhlak yang sempurna adalah 

tujuan pendidikan yang sebenarnya.  

2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan Islam 

bukan hanya menitik beratkan pada keagamaan saja, atau pada keduniaan 

saja, tetapi pada keduaduanya. 

3) Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat, atau lebih 

terkenal sekarang ini dengan nama tujuan-tujuan vokasional dan 

profesional. 

4) Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan 

tahu (curiosity) dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri. 

5) Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknikal dan pertukangan supaya 

dapat menguasai profesi tertentu, dan keterampilan pekerjaan tertentu agar 

dapat ia mencari rezeki dalam hidup disamping memelihara segi 

kerohanian dan keagamaan. 

b. Tujuan Khusus Pendidikan Islam 

Sebagai seorang pemikir terakhir dari zaman keemasan tamaddun Islam 

yang banyak menulis mengenai Pendidikan, terutama pada karyanya yang 

terkenal, yaitu Muqaddimah, Ibn Khaldun membagikan tujuan-tujuan Pendidikan, 

yaitu: 
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1) Mempersiapkan seseorang dari segi keagamaan yaitu mengajarkan syiar-

syiar agama menurut al-Qur‟an dan sunnah, sebab dengan jalan itu potensi 

iman itu diperkuat, sebagaimana halnya dengan potensi-potensi lain yang 

jika telah mendarah daging maka ia seakan-akan menjadi fitrah. 

2) Menyiapkan seseorang dari segi akhlak. 

3) Menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial.   

4) Menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan.  

5) Dikatakannya bahwa mencari dan menegakkan hidupnya mencari 

pekerjaan, sebagaimana ditegaskannya pentingnya pekerjaan sepanjang 

hidup manusia, sedangkan pengajaran atau pendidikan dianggapnya 

termasuk diantara keterampilan keterampilan itu. 

6) Menyiapkan seseorang dari segi kesenian, disini termasuklah musik, syair, 

khat, seni bina dan lain-lain. 

Dari tujuan umum dan tujuan khusus yang telah diuraikan di atas, Hasan 

Langgulung kemudian merumuskan Tujuan akhir Pendidikan dalam Islam adalah 

pembentukan pribadi khalifah bagi anak didik yang memiliki fitrah, roh di 

samping badan, kemauan yang bebas, dan akal.
67
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library reseach), yaitu 

penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam- 

macam materi yang terdapat dalam kepustakaan (buku).
1
 Dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif analisis, yaitu pencarian berupa fakta, hasil dan ide 

pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi 

serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.
2
 Data yang 

diteliti berupa naskah naskah atau majalah-majalah yang bersumber dari khasanah 

kepustakaan. Prosedur dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan data 

deskriptif yang berupa data tertulis setelah dilakukan analisis pemikiran (concrete 

analyze) dari suatu teks.
3
 

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis 

penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research) 

yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data 

dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi 

dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. 

Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, 
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hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk 

menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.
1
 

Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa 

memerlukan riset lapangan.
2
 Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian 

kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk 

mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, 

seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.
3
 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di daerah tersedianya sumber informasi penelitian 

seperti perpustakaan yang ada di daerah Bulukumba dan Makassar. Adapun waktu 

penelitian dimulai sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan juni 2022.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan 

analisis filosofis terhadap pemikiran seorang tokoh yang dalam waktu tertentu di 

masa lewat, serta metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah 

(Historical Approach).
4
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Pendekatan sejarah merupakan penelaan dokumen serta sumber-sumber lain 

yang berisi informasi yang lampau dan dilaksanakan secara sistematis, dengan 

mempelajari sesuatu yang lampau sehingga dapat memahami keadaan.  

C. Sumber Data 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam penggunaan sehari-hari data 

berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah 

hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa 

angka, kata-kata atau citra.
5
 Dalam penelitian kepustakaan (library research) ini, 

sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan 

sumber data sekunder sebagaimana berikut : 

1. Data Primer (Pelacakan Manual/Perpustakaan) 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun 

pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.
6
 Sumber data 

primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber 

informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.
7
 

 Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung berkaitan 

dengan objek riset, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-

buku yang ditulis langsung oleh Paulo Freire serta buku yang relevan dengan 

pembahasannya. 
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2. Data Sekunder (Pelacakan Secara Online/ Google Scholar) 

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa 

memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.
8
 Adapun sumber data 

sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh 

oleh peneliti dari subyek penelitiannya.
9
 Dengan kata lain, data sekunder adalah 

data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini 

diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dll. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data.
10

 Teknik 

pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Oleh karena sumber data berupa data-data tertulis, maka 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang 

sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang.
11

 Atau dengan kata lain, dokumen adalah tulisan, gambar atau 

karya-karya yang monumental yang berisi suatu ide tertentu. Atau gampangnya 

adalah suatu pikiran atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar 

maupun dalam bentuk karya yang lain. 

                                                           

8
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarrta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 

221. 

9
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91. 

10
Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial 

Humaniora Pada Umumnya, Pustaka Pelajar, 2010, h. 233.  

11
Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial 

Humaniora Pada Umumnya, Pustaka Pelajar, 2010, h. 233. 
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Kemudian, teknik dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan dengan 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya.
12

 

Teknik dokumentasi berarti cara menggali dan menuangkan suatu pemikiran, ide 

atau pun gagasan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar maupun karya-

karya yang lain. 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi 

karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.Penelitian kepustakaan 

adalah penelitian yang sumber data empirik yang primer maupun sekunder berasal 

dari buku-buku, dokumen-dokumen,jurnal, atau literatur-literatur yang lain. 

Teknik dokumentasi digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data 

dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 

ini. Data primer atau sumber utama adalah berasal dari buku Experience and 

Education karya John Dewey. Kemudian untuk pengumpulan data penunjang atau 

pelengkap, diperoleh dengan menggali data dari buku-buku lain yang 

berhubungan dengan  masalah penelitian. Dalam teknik dokumentasi ini, penulis 

akan menerapkan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut: 

1.  Membaca sumber data primer maupun sumber data sekunder. 

2. Membuat catatan yang berkaitan dengan penelitian dari sumber data 

primer maupun sekunder tersebut. 

3. Mengolah catatan yang sudah terkumpul 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis gunakan diantaranya adalah sebagai berikut: 

                                                           

12
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Rineka Cipta, 

Jakarta, 1993, h. 202  
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1. Kondensasi Data 

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian dari 

catatan-catatan lapangan yang tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, 

materi-materi empiris lainnya.  Pada penelitian ini peneliti mengkondensasi data 

dengan cara meringkas data. Dengan meringkas data maka hasil dari wawancara, 

observasi, dan dokumentasi dapat meneliti kaitan satu dengan yang lainnya 

sehingga menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuah 

peneliti lebih paham ketika akan menganalisis data.
13

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Setelah data di reduksi, maka selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Data penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, table dan sejenisnya. Namun yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan hasil wawancara dari informan, tabel digunakan 

untuk untuk memudahkan pembaca dalam memahami data hasil penelitian seperti 

table dan bagan akan melengkapi proses analisis sehingga hasil penelitian lebih 

menarik dan dapat ditarik kesimpulan.
14

 

3. Kesimpulan    

Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan data-data yang 

memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian. Dari awal peneliti harus 

berusaha mencari makna data yang kumpulkannya. Dari data yang telah diperoleh 
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Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 93. 
14

Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 93. 
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maka peneliti mencoba menarik kesimpulan yang biasanya masih kabur, 

diragukan, tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu akan lebih 

jelas. Jadi, kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian 

berlangsung.
15

  

F. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian pada penelitian ini adalah dimana peneliti 

merupakan sebagai kunci dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini 

menggunakan instrument pengumpulan data dengan dokumentasi. Sebagaimana 

yang kita ketahui bahwa dokumentasi merupakan salah satu cara untuk 

mengumpulkan data seperti dokumentasi yang berupa buku, jurnal, artikel, surat 

dabar dan lain sebagainya yang bisa menjadikan acuan dalam menghimpun data. 

Pada pewnelitian ini dokumentasi digunakan dengan cara menghimpun data dari 

buku Paulo Freire.   

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa instrument penelitian merupakan 

alat bantu dalam melakukan pengumpulan data sehingga data yang didapat adalah 

data yang akurat dan berkualitas untuk dijadikan bahan hasil dari penelitian. 

Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul.
16

  

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data triangulasi, triangulasi 

merupakan pengujian keabsahan data yang diperoleh melalui berbagai sumber, 

metode dan waktu.
10

 Triangulasi sumber ialah menggali informasi dari berbagai 

sumber data kemudian informasi yang telah diperoleh dibandingkan dengan hasil 
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Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 94. 
16

Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi, h. 168. 

10
Trito, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan. h. 294. 
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pengamatan. Dalam hal ini, data yang diperoleh melalui wawancara dibandingkan 

dengan data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi.  

Triangulasi metode adalah menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek keterangan sumber dengan keadaan yang ada dilapangan. Misalnya 

data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dicek dengan data observasi 

dan data dokumentasi. Triangulasi waktu adalah proses penelitian dilaksanakan 

secara berulang-ulang agar data yang diperoleh benar-benar kreibel.  
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BAB IV 

ANALISIS PENDIDIKAN PAULO FREIRE DALAM 

PEMBENTUKAN KARAKTER DITINJAU DARI PENDIDIKAN ISLAM 

A. Pendidikan Paulo Freire 

1. Konsep Pendidikan Paulo Freire 

Paulo Freire merupakan seorang tokoh pendidikan radikal. Paulo Freire 

menawarkan suatu konsep pendidikan alternative atas konsep pendidikan dominan 

yang diterapkan dinegerinya yang menurutnya monoton, searah dan tak dialogis. 

Konsep seperti ini sangat menafikkan beragam potensi yang dimiliki manusia. 

Terlebih lagi dengan menempatkan manusia (peserta didik) sebagai objek pasif 

yang hanya dituntut untuk menerima pengetahuan yang diberikan orang lain 

(pendidik) padanya.
1
 Atas dasar tersebut, Paulo Freire pada akhirnya menawarkan 

suatu konsep pendidikan. 

a. Konsep Manusia 

Manusia ialah makhluk unik dengan segala ciri khasnya, yang 

membedakan ia dengan makhluk-makhluk lainnya di muka bumi ini. Ia memiliki 

kelebihan yang potensial di gunakan untuk menopang keberlangsangan hidupnya. 

Konsep manusia menurut Paulo Freire akan menentukan sikap dan perlakuan kita 

terhadap sesama dalam hal pendidikan, hal itu akan menentukan bagaimana cara 

seorang pendidik menempatkan peserta didik sebagaimana mestinya. 

Bagi Paulo Freire, manusia sebagai makhluk hidup berdampingan dengan 

alam (dunia) sejatinya menghadapi dunia sebagai realitas objektif. Manusia 

                                                           

1
Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas ( Jakarta: Pustaka LP3ES, 2016), h. 10. 
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dituntut untuk kritis dan secara sadar menanggapi tantangan tersebut dengan 

reaksi (tindakan) yang dipilih sebagai keputusan yang dianggap paling rasional.
1
 

Pendekatan yang dilakukan Freire dalam proses implemeentasi 

pendidikannya adalah bersifat dialogis. Pendidikan dialogis merupakan upaya 

penolakan Freire terhadap pendidikan „gaya bank‟ (tradisional), yang telah 

menjadikan pendidikan sebagai ajang monopoli guru terhadap pesrta didik di 

sekolah. dalam upaya counter terhadap hal tersebut, seharusnya guru dan siswa 

menjadi mitra dialog dalam sedikit pun. Guru membicarakan suatu realitas seolah-

olah menjadi sesuatu yang kaku, statis, tidak bergerak, terpisah satu sama lain, 

dan dapat diramalkaan.
2
 

Oleh karena itu, harus dilakukan reformasi dalam hal pendidikan. Bagi 

Freire yang harus dilakukan dalam pendidikan adalah metode aktif, dialogis, 

kritis, dan menggungah sikap kritis. Dengan demikian, metode yang 

diprioritaskaan Freire dalam pendidikan adalah dialog.
3
 

b. Konsep Pendidikan Pembebasan 

Dalam banyak kesempatan Freire mengatakan bahwa pendidikan 

merupakan nilai paling vatal bagi proses pembebasan manusia. Baginya sebuah 

pendidikan menjadi jalur permanen pembebasan, dan berada dalam dua tahap : 

Pertama, pendidikan menjadikan orang sadar akan penindasan yang menimpa 

mereka dan melalui gerakan praktis untuk mengubah keadaan itu. Kedua, 

pendidikan merupakan suatu proses permanen aksi budaya pembebasan.
4
 

                                                           

1
Paulo Freire, Pendidikan Yang Membebaskan (Jakarta), h. 1. 

2
Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas  (Jakarta: LP3ES, 2000), h. 49. 

3
Paulo Freire, Education For Critical Conciousness (Jakarta: LP3ES, 2000), h. 21. 

4
Paulo Freire, Pendidikan Yang Membebaskan, Pendidikan Yang Memanusiakan, dalam 

Omi Intan Naomi, Menggugat Pendidikan Fundamentalisme, Konserfatif, Liberal Dan Anarkhis 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) h. 446-447. 
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c. Konsep Penyadaran (consientisasi) 

Konsep pendidikan Freire yang paling urgen adalah bertujuan untuk 

penyadaran manusia akan realitas sosial (disebut dengan istilah). Dalam rangka itu 

Freire melihat bahwa penyadaran merupakan inti proses pendidikan. Pendidikan 

harus berisikan materi yang mengandung muatan realistis, dalam arti materi ajar 

yang berhubungan dengan fenomena aktual dan realitas sosial masyarakat, 

sehingga setelah mengenyam pendidikan peserta didik menjadi sadar akan 

kebutuhan, tantangan dan persoalan yang terkait dengan realitas sekitarnya atau 

bahkan sadar akan realitas sosial dunia. Dalam proses pendidikan yang bertujuan 

untuk penyadaran, tidak ada seorang ahli (pendidik) memiliki jawaban permanen 

dari suatu persoalan sosial. 

Dengan demikian, setiap individu memiliki peluang dalam memperoleh 

kebenaran masing-masing yang hasilnya pasti berbeda-beda dan juga 

menggunakan cara yang berbeda pula. Dalam hal ini, intinya adalah mengasah 

penyadaran terhadap peserta didik akan keberadaan realitas sosialnya. 

Sebagaimana dalam konsep pendidikan Freire adalah Conscientizacao merupakan 

inti dari tujuan pendidikan.
5
 

Freire dalam bukunya “Politik Pendidikan” menyebutkan bahwa, ia 

menganalisa konsep konsientasi berangkat dari pemahaman terhadap manusia 

sebagai mahkluk yang hidup di dalam dan dengan dunia. Karena pelaku 

konsientasi adalah subjek (mahkluk yang sadar), maka konsientasi seperti juga 

pendidikan-merupakan sebuah proses kemanusiaan yang khusus dan ekslusif . 

dalam proses kemanusiaan sebagai mahkluk hidup yang sadar, manusia bukan 

                                                           

5
A. Smith Wiliam, Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire (Jogjakarta : 

Kanisius, 1999), h. 4-5. 
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hanya mahkluk yang hidup di dunia namun juga bersama dengan dunia, bersama 

dengan orang lain.
6
 

d. Pendidikan hadap Masalah 

Dalam konsep pendidikan “gaya bank”, pengetahuan merupakan sebuah 

anugrah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya berpengetahuan 

kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Menganggap 

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

mengingkari pendidikan dan pengetahuan sebagai proses pencarian. Pendidikan 

“gaya bank” ini seperti halnya model pembelajaran di kelas yang hanya berjalan 

satu arah (monolog), yakni dari guru kepada peserta didik.
7
 

Metode pendidikan gaya bank merupakan satu kesalahan karena 

mempertentangkan guru dan peserta didik dan mempertentangkan manusia 

dengan dunia. Menurut Freire manusia memerlukan alternative selain pendidikan 

tradisional karena manusia merupakan mahluk reflektif. Freire mengklaim bahwa 

titik tolak dari pendidikan yang memanusiakan pastilah dapat memecahkan 

kontradiksi antara guru dan peserta didik.
8
 

Pendidikan seperti itulah yang dikritik secara keras oleh Freire, karena 

menganggap pendidikan seperti itu tidak manusiawi. Maka hadirlah pendidikan 

“Hadap-Masalah” yang menyangkut suatu proses penyingkapan realitas secara 

terus-menerus. Pendidikan hadap masalah adalah sikap revolusioner teehadap 

masa depan. Karena itu ia adalah nubuwatan (penuh harapan), dan dengan begitu 

ia sesuai dengan watah kesejahteraan manusia.
9
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Paulo Freire, Politik Pendidikan , h. 123. 
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e. Pendidikan Dialogis 

Untuk menuju sebuah pendidikan yang membebaskan, sifat dialogis tidak 

bisa terlepas begitu saja atau mungkin ditinggalkan tanpa harapan. Dialog sebagai 

unsur penting dalam pendidikan pembebasan, Paulo Freire hadir dengan konsep 

tandingan pendidikan hadap masalahnya. Paulo freire dengan ini ingin 

menghilangkan kontradiksi yang mendasar antara pendidik dan peserta didik 

dengan menjadikan mereka sebagai mitra dialog yang sama sama aktif yang 

mengambil peran dalam proses pembelajaran. Dalam model pendidikan ini, setiap 

orang memainkan peran yang sama menyangkut pengetahuan.
10

 

2. Tujuan Pendidikan Paulo Freire 

Tujuan Kriteria pendidikan ideal menurut Freire adalah pendidikan yang 

berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia, karena manusia adalah 

penguasa atas dirinya, dan karena itu fitrah manusia adalah menjadi merdeka, dan 

menjadi manusia yang bebas dari situasi-situasi yang menindasnya. Dan inilah 

yang merpakan tujuan ahir dari upaya humanisme Freire.
11

 

Freire mendasari landasan epistemologinya aksiologisnya dengan nilai 

kemanusiaan, Freire berasumsi bahwa kebebasan berpendapat dan berpikir adalah 

hak tiap manusia. Hak ini perlu diberikan ruang agar manusia tumbuh menjadi 

makhluk yang imajinatif dan kreatif. Sebab itu Freire merumuskan sebuah konsep 

tujuan pendidikan yang dapat memberikan hak manusia untuk mengaktualisasikan 

potensi dan kreativitasnya sendiri. Berikut konsep tujuan pendikan dalam 

pandangan Freire: 
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Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas (Jakarta : LP3S, 2001), h. 69. 
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Paulo Freire, politik pendidikan, h. 9 
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a. Pendidikan untuk penyadaran (Conscientizacao) 

Konsep pendidikan freire yang paling urgen adalah bertujuan untuk 

penyadaran manusia akan realitas sosialnya (Conscientizacao). Freire 

memulai program pendidikannya dengan mengkonseptualisasikan 

sebuah proses penyadaran yang mengarah pada konsep pembebasan yang 

disebutnya sebagai ―kemanusiaan  yang lebih utuh‖. Hasil dari proses ini 

dinamakannya Conscientizaca, dimana setiap individu mampu melihat 

sistem sosial secara kritis. Penyadaran merupakan inti dari proses 

pendidikan. Pendidikan harus mengandung muatan realistis, dalam materi 

ajar berhubungan dengan fenomena actual dari realitas sosial masyarakat, 

sehingga setelah menggenyam pendidikan peserta didik menjadi sadar 

akan kebutuhan, tantangan dan persoalan yang terkait dengan realitas 

sosial sekitarnya atau bahkan sadar akan realitas sosial dunia.
12

 

b. Pendidikan untuk pembebasan 

Dalam banyak kesempatan Freire mengatakan bahwa pendidikan 

nilai paling vital bagi proses pembebasan manusia. Baginya pendidikan 

jalur permanen pembebasan, dan berada dalamu dua tahap: pertama 

pendidikan menjadikan orang sadar akan penindasan yang menimpa 

mereka dan melalui gerakan praksis untuk mengbubah keadaan itu. Kedua 

pendidikan merupakan proses permanen aksi budaya pembebasan.
13

 

c. Pendidikan untuk humanisasi 

Manusia adalah penguasa atas dirinya oleh karena itu fitrah manusia 
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Wiliam A. Smith, Concientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire, Pengantar ST. 

Sunardi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3. 
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adalah menjadi manusia yang merdeka, oleh karena itu meneurut Freire 

humanisasi merupakan tujuan ahir dari pendidikan.
14

 Namun ia sering 

diingkari oleh manusia sendiri (terutama oleh golongan penindas) dan 

justru karena adanya pengingkaran tersebut, humanisasi menjadi disadari. 

Pengingkaran biasanya berupa perlakuan tidak adil, pemerasan, dan 

kekejaman. Bentuk kerinduan kaum tertindas akan kebebasan dan 

keadilan, menimbulkan perjuangan untuk menarik kembali harkat 

kemanusiaan mereka yang hilang. Adapun setiap tindakan sebagai langkah 

menuju humanisasi adalah suatu nilai yang dijadikan alat untuk mencapai 

nilai kemanusiaan yaitu melalui pendidikan.
15

 

3. Pendidikan Paulo Freire dalam Membentuk Karakter 

  Pendidikan yang diajukan oleh Paulo Freire adalah Pendidikan Sebagai 

Praktek Pembebasan yang berkarakter memberikan tekanan khusus pada 

pentingnya pemunculan kesadaran kritis sebagai penggerak emansipasi kultural. 

konsep pendidikan Paulo Freire dalam pembentukan karakter dapat dilihat dari 

sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan dan kemauan, serta konsepsi diri. 

a. Sikap 

Sikap adalah cara berpikir atau merasakan dalam kaitannya dengan 

sejumlah persoalan. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa sikap itu 

mencerminkan hidup. Sikap lebuh merupakan proses kesadaran yang 

bersifat individual yang berasal dari nilai-nilai dan norma yang ingin 

dipertahankan dan dikelola oleh individu. 

b. Emosi 
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Paulo Freire, politik pendidikan (Jakarta : LP3S, 2001), h. 9. 

15
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Emosi adalah bumbu kehidupan. Sebab, tanpa emosi kehidupan manusia 

akan menjadi hambar. Manusia selalu hidup dengan berpikir dan merasa, 

emosi identic dengan perasaan yang kuat. Emosi adalah gejala dinamis 

dalam situasi yang dirasakan manusia, yang disertai dengan efeknya pada 

kesadaran, perilaku, dan juga merupakan proses fisiologis. Misalnya, saat 

kita merespon sesuatu yang melibatkan emosi, kta juga mengetahui makna 

apa yang kita hadapi (kesadaran). 

c. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan komponen kongnitif manusia dari factor 

sosiopsikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu “benar” atau “salah” atas 

dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, dan intuisi sangatlah penting 

untuk membangun watak dan karakter manusia. Jadi, kepercayaan itu 

memperkukuh eksistensi diri dan memperkukuh hubungan dengan orang 

lain. 

d. Kebiasaan dan Kemauan 

Kebiasaan adalah komponen konatif dari factor sosiopsikologi. Kebiasaan 

adalah aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara 

otomatris, tidak direncanakan. Sementara kemauan merupakan kondisi 

yang sangat mencerminkan karakter seseorang  

e. Konsepsi diri 

Hal terpenting lainnya yang berkaitan dengan pembangunan/pembentukan 

karakter adalah konsepsi diri. Konsepsi diri penting karena biasanya tidak 

semua orang cuek pada dirinya. Orang yang sukses biasanya adalah orang 

yang sadar bagaimana dia membentuk wataknya. Proses konsepsi diri 

merupakan proses totalitas, baikm sadar maupun tidak sadar, tentang 
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bagaimana karakter dan diri kita di bentuk. Konsepsi diri merupakan 

proses menangkal kecenderungan mengalir dalam hidup. 

Konsep pendidikan Paulo Freire merupakan buah pikiran yang hadir atas 

dinamika masalah serta kontradiksi yang mendasar dalam kehidupan. Konsep 

pendidikan Paulo Freire hadir untuk menanggapi kondisi-kondisi seperti ini, ia 

merupakan sebuah proses dan hasil dialektika panajang tentang realitas 

kesengsaraan dan keterbelakangan. Menganggap bodoh secara mutlak pada orang 

lain, sebuah ciri dari ideologi penindasan, berarti mengingkari pendidikan dan 

pengetahuan sebagai proses pencarian. Bagi Freire yang harus dilakukan dalam 

pendidikan adalah: Metode yang aktif, dialogis, kritis, dan menggugah sikap kritis 

Salah-satunya alat paling efektif dalam sebuah pendidikan yang 

manusiawi (humanis) adalah adanya hubungan timbal balik yang permanen yang 

berbentuk dialog. Dalam pendidikan yang memberikan penyadaran, pembebasan, 

dan pemanusian manusia ini, penindasan tidak bisa lagi menjadi alat bagi 

pendidik untuk memanipulasi peserta didiknya, karena pendidikan disini 

mengupayakan kesadaran kepada peserta didiknya, kesadaran untuk bebas dan 

mencapai harkat kemanusiaan.  

Sebagai seoarang pendidik tidak lagi menjadi orang yang mengajar, tetapi 

orang yang mengajar dirinya melalui dialog dengan para peserta didik, yang pada 

giliranya disamping diajar mereka juga mengajar. Kita memilki sebuah sistem 

yang tidak mampu menghasilkan pengetahuan yang sejati. Pendidikan gaya bank 

inilah yang menjadi alat untuk menindas kesadaran atau realitas yang sejati dan 

menyebabkan seseorang menjadi pasif dari realitas yang diberikan. Yang disebut 

keberhasilan dalam metode ini ialah ketika peserta didik dapat menghapalkan 

dengan baik semua pengetahuan yang telah didepositokan kepada dirinya.  
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Pendidikan yang digagas oleh Paulo Freire merupakan sebuah pendidikan 

yang menyangkut kesadaran kritis, hal yang tidak kalah penting dalam konsep 

pendidikan Paulo Freire adalah konsep Pendidikan Dialogis. Hal ini dimaksudkan 

untuk memberikan keleluasan serta keterbukaan pada peserta didik. Terbuaknya 

ruang-ruang dialog merupakan salah satu syarat guna melapangkan jalan menuju 

terciptanya individu yang berkesadaran kritis. 

Dalam bidang pendidikan salah satu hal mendasar yang kiranya perlu 

segera diatasi adalah terkait sentralisasi peran pendidik dalam proses 

pembelajaran. Seringkali proses pembelajaran yang diaplikasikan dalam 

pembelajaran cenderung menunjukkan medel-model pembelajaran konsevatif. 

Konsevatif merupakan cara belajar yang menempatkan pendidik sebagai actor 

dominan dalam proses pembelajaran. Sedangkan peserta didik sebagai salah satu 

actor didalamnya hanya diberikan sedikit kebebasan atau keleluasaan.  

Dalam prosesya, proses pembelajaran dilakukan dengan teknik ceramah 

ataupun cerita bahkan seringkali pendidik hanya saja langsung memberikan tugas 

kepada peserta didik. Pada titik ini, tugas peserta didik hanyalah mendengarkan 

apa yang disampaikan, mematuhi apapun yang diinstruksikan oleh sang pendidik. 

Sesekali peserta didik mencatat apa-apa yang disampaikan oleh pendidik, tanpa 

ada sebuah upaya yang interaktif dalam rangka membangun pengetahuan.  

Alhasil jika bersikeras untuk tetap dipertahankan, hal seperti ini akan 

berimbas pada sebuah proses pembelajaran yang mematikan karakter serta 

kreatifitas peserta didik didalamnya. 

Pendidikan merupakan sarana strategis dalam membentuk karakter  

bangsa, karena pendidikan sudah memiliki sistem, infrastruktur dan ekosistem 

tersendiri serta sudah tersebar luas mulai dari perkotaan hingga pedesaan di 

seluruh Indonesia. Pendidikan karakter sendiri dianggap mampu membantu 
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mengatasi krisis moral yang terjadi di negara ini, hingga kini pendidikan karakter 

masih merupakan kebutuhan yang penting. Pendidikan Karakter diartikan sebagai 

usaha yang dirancang dan silaksanakan dengan tujuan untuk memberikan 

tuntunan kepada peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk dengan 

bijaksana, memelihara yang baik serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-

hari 

       Karakter sendiri sangat penting dalam membangun sumber daya manusia 

yang kuat dan juga dapat menentukan kesuksesan seseorang, menurut sebuah 

penelitian dari universitas terkemuka di USA, Harvard University mengemukakan 

bahwa ternyata kesuksesan seseorang tidak ditemukan semata-mata oleh 

pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja. Akan tetapi lebih oleh 

kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini juga 

mengungkapkan bahwa kesuksesan seseorang hanya ditentukan sekitar 20% oleh 

hard skill dan sisanya 80% oleh soft skill. Bahkan orang-orang tersukses di dunia 

bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft skill daripada 

hard skill. 

Pendidikan karakter perlu diimplementasikan dengan baik dan sinergis di 

sekolah, di rumah dan juga di kalangan masyarakat umum. Dalam implementasi 

pendidikan karakter di sekolah perlu adanya perhatian khusus terhadap 

pembentukan karakter disetiap jenjangnya, pendidikan karakter tidak akan 

berhasil tanpa adanya orang yang diteladani yakni seorang guru. Guru kelas 

memiliki tugas bukan hanya sekedar sebagai penyampai materi atau bahan 

ajarsaja melainkan juga melatih, membimbing dan mendidik peserta didiknya, 

guru kelas juga merupakan kunci utama dalam membentuk karakter, dalam 

membentuk karakter seorang guru kelas membutuhkan sebuah strategi agar apa 

yang menjadi tujuan yakni perubahan perilaku yang baik pada peserta didik dapat 



65 
 

 
 

tercapai. Strategi pembentukan karakter sendiri diartikan sebagai suatu cara atau 

rentetan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya, 

yakni melahirkan peserta didik yang berkarakter baik dapat tercapai secara 

optimal 

Krisis moralitas tengah menghinggapi negeri ini, hal ini ditandai dengan 

maraknya berbagai tindak kriminal dan juga berbagai penyimpangan sosial seperti 

tawuran antar pelajar, hilangnya rasa hormat terhadap guru dan juga orang tua, 

penyalahgunaan obat-obatan, pornografi dan berbagai kasus lainnya 

yangmenjangkit semua kalangan bahkan bukan hanya kalangan remaja namun 

kini turut merambah pada anak usia Sekolah Dasar yang hingga kini kondisinya 

sudah sangat memprihatinkan bahkan hingga menyebabkan hilangnya nyawa 

seseorang seperti kasus yang dialami bocah beinisial MK warga Dusun Morgorejo 

Pesawaran yang tega membunuh temannya sendiri lantaran dendam karena sering 

diejek dan juga berniat untuk mengambil kalung yang dipakai korban. 

Penanaman nilai karakter yang utama artinya mengembangkan pendidikan 

karakter ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari di sekolah, yakni dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran 

sehari-hari. Mengembangkan proses pembelajaran yang aktif, sehingga peserta 

didik memiliki kesempatan mengembangkan karakternya.
16

 

Dimana seorang guru dapat merencanakan kegiatan belajar yang 

menyebabkan peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber 

informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang 

sudah dimiliki, merekonstruksi data, fakta atau nilai serta menyajikan hasil 

rekonstruksi atau proses pengembangan nilai, sehingga dapat menumbuhkan nilai-

                                                           

16
Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, h. 297. 
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nilai budaya dan karakter mereka melalui berbagai kegiatan yang terjadi dan 

tugas-tugas di kelas. 

       Menurut Zubaedi berpendapat bahwa strategi yang dapat digunakan 

pendidik dalam membentuk karakter sebagai berikut: 

1) Menerapkan metode belajar yang melibatkan partisipasi peserta didik 

secara aktif 

2) Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif 

3) Memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis dan 

berkesinambungan 

4) Metode pengajaran yang memerhatikan keunikan dari masing-masing 

anak 

5) Seluruh pendekatan diatas menerapkan prinsip-prinsip developmentally 

appropriate practice 

6) Membangun hubungan yang supportive dan penuh perhatian di kelas 

dan seluruh sekolah 

7) Model (contoh) dalam berperilaku positif 

8) Menciptakan peluang agar peserta didik menjadi aktif dan penuh makna 

termasuk dalam kehidupan di kelas dan sekolah 

9) Mengajarkan keterampilan sosial dan emosional secara esensial 

10) Melibatkan peserta didik dalam wacana moral 

11) Membuat tugas yang penuh makna dan relevan untuk peserta didik 

12) Tidak ada anak yang terabaikan.
17

 

                                                           

17
Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, h. 113-114. 
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Menurut Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, strategi yang 

dapat digunakan dalam membentuk karakter meliputi halhal sebagai berikut: 

a) Komunikasi yang baik (berdiskusi atau mengajak anak untuk 

memikirkan tindakan yang baik, kemudian mendorong mereka untuk 

berbuat baik) 

b) Menunjukkan keteladanan yang baik dalam berperilaku  

c) Mendidik anak dengan kebiasaan yang baik 

Bercerita dan mengambil hikmah dari sebuah cerita.
18

 

B. Analisis Pendidikan Paulo Freire dalam Membentuk Karakter ditinjau 

dari Pendidikan Islam 

1. Konsep Pendidikan Paulo Freire 

a. Konsep Manusia 

Panggilan manusia sejati adalah menjadi manusia yang sadar, yang 

berkuasa dalam mengelola dan menyikapi masalah di dunia, sebab dimanapun 

sudut dunia tidak akan lepas dari masalah. Semakin manusia menghadapi 

masalah akan semakin cakap dia dalam menyelesaikan masalah. Sebab pada 

hakikatnya dengan bekal kemampuan berfikirnya manusia tidak hanya mampu 

memahami keadaan dirinya dan lingkungan, lebih dari itu manusia juga mampu 

mencari akar penyebab terjadinya segala sesuatu. 

Pendidikan adalah alat untuk menemukan dan menegaskan diri mengenai 

tempat kita di dunia. Dunia yang kita tempati senantiasa berubah, maka kita harus 

belajar terus menerus agar senantiasa ada di masa ini. Jika kita tidak sepenuhnya 

ada dalam kehidupan, kita akan tertinggal dan kepasitas untuk belajar akan 
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Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter: Mengembangkan 

Karakter Anak Yang Islami (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 128-154. 
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berkurang. Freire menggagas sebuah pendidikan dialogis yang merupakan 

pendidikan hadap masalah yang juga merupakan alternatif untuk pendidikan gaya 

bank. 

Freire beranggapan manusia adalah makhluk yang belum sempurna dan 

penuh dengan kekurangan, begitu pula peserta didik dan para pendidik juga 

makhluk yang belum sempurna, oleh karenanya keduanya harus saling belajar 

satu sama lain (dialog) dalam proses pendidikan. Menurut Freire dialog adalah 

kata, sedang kata memiliki dua dimensi, refleksi dan aksi yang berada dalam 

interaksi radikal. Dialog adalah pertemuan dengan manusia melalui kata, dialog 

tidak mungkin timbul diantara manusia yang menyangkal hak untuk berbicara. 

Dialog tidak mungkin pula terjadi diantara manusia yang dirampas haknya untuk 

berkata-kata. 

Dialog antar manusia harus bedasarkan atas kepekaan terhadap 

kemampuan bawaan untuk menemukan diri sendiri dan mengenali orang lain. 

Dialog mengandaikan kerendahan hati, yaitu kemauan belajar dari orang lain; 

memperlakukan orang lain sederajat; keyakinan bahwa orang lain dapat 

mengajar kita. Dialog menuntut sikap mau mendengar dan memahami diri 

sendiri sebagai makhluk yang belum selesai.
19

 

Berangkat dari sini kemudian Freire mengemukakan gagasan tentang 

pendidikan humanisnya. Yaitu pendidikan yang mengajak para pendidik untuk 

mensejajarkan kedudukannya dengan murid, dengan tujuan untuk menepis sebuah 

asumsi diskriminatif dan demi terciptanya sebuah interaski sosial yang dialogis 

antara guru dan murid sebagai sesama makhluk yang memiliki kewenangan 

sebagai subjek. sehingga antara guru dan murid dapat belajar satu sama lain 
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Danuwinata, Sebuah prawacana dalam: Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas 

(Jakarta: LP3ES, 2008), h. 23. 
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secara harmonis dan saling menghargai. 

Sedangkan dalam paradigma Islam beberapa tokoh mendukung pendapat 

ini sebagaimana Iqbal dengan argumennya yang mengatakan bahwa disadari atau 

tidak manusia hidup dalam dunia nyata yang penuh daya dan fenomenanya. Maka 

mau tidak mau manusia harus berhadapan dengan dunia nyata. Sebab 

individualitas manusia tidak akan berkembang secara aktif tanpa kontak langsung 

dengan lingkungan yang kongkret dan dinamis. Lingkungan yang dinamis adalah 

lingkungan yang terus berkembang dengan serangkai permasalahan yang 

senantiasa baru dan kontinyu.
20

 

Lanjutnya perkembangan individualitas merupakan suatu proses yang 

kreatif. Dalam peranan tersebut orang harus memainkan peranan yang aktif, 

selalu mengadakan aksi dan reaksi yang bertujuan terhadap lingkungannya. Jadi 

proses ini bukanlah kejadian dimana individu hanya tinggal menyesuaikan diri 

secara pasif terhadap lingkungannya yang statis.
21

 

Dari pemikiran tersebut maka gagasan pendidikan yang ditanamkan 

haruslah pendidikan yang tidak saja menjalankan peranannya sebagai proses 

pengalihan pengetahuan. Atau hanya sekedar proses pengumpulan data dan 

informasi yang disebutnya penyimpanan (banking), melainkan pendidikan yang 

mengartikan makna mengetahui‖  sebagai  proses  menjadikan  peserta  didik  

makhluk  yang  ―menjadi‖ subjek dan hidup secara aktif merasakan persoalan dan 

ikut terlibat dalam lika-liku kehidupan. Inilah prinsip pendidikan hadap maslahah. 

Dan itu berarti pendidikan sebagai proses untuk mengetahui juga harus 

melakukan analisis dan kritis terhadap konstruksi masyarakat yang sedang 

                                                           

20
Saiyidain, Percikan Filsafat Iqbal Mengenai Pendidikan (Bandung: CV.Diponegoro, 

1981), cet.1, h. 29. 

21
Saiyidain, Percikan Filsafat Iqbal Mengenai Pendidikan (Bandung: CV.Diponegoro, 

1981), cet.1, h. 35 
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terbentuk maupun dibentuk oleh lingkungan.
22

 

Pada hakikatnya hidup ini memang diciptakan penuh dengan masalah, 

manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, maka tanggung jawabnya adalah 

mencari ilmu agar dia tahu, kemudian beranjak dewasa dan semakin tumbuh 

pribadi manusia akan semakin banyak menjumpai masalah yang semakin 

beragam dan kompleks. Jika kenyataan ini dihadapi dengan sikap pasrah dan 

mengeluh, maka manuisa tidak akan pernah belajar dan terbebas dari masalah. 

Bahkan Tuhan menegur dengan keras dalam al-Qur'an QS.Yusuf/12: 87  

  َ   َ ََ َََ  َََََ ََ

  َ ََ ََ   َ  ََََ 

Terjemahnya:  

Jangan   kamu   berputus   asa   dari   rahmat   Allah.   Sesungguhnya   
tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang 
kafir."(QS.Yusuf/12: 87).

23
 

 

Qurais Shihab menyitir dengan tajam mengenai ayat ini, menurutnya      
yaitu: Keputusasaan   identik   dengan   kekufuran   yang   besar.   
Seseorang   yang kekufurannya belum mencapai tingkat itu, dia biasanya 
tidak kehilangan harapan. Sebaliknya semakin besar keimanan seseorang 
semakin besar pula harapannya. Bahwa keputusasaan hanya layak dari 
manusia durhaka karena mereka menduga bahwa kenikmatan yang hilang 
tidak akan kembali lagi. Adapun orang beriman, dia selalu bersikap 
optimis dan tidak putus berusaha selam masih ada peluang yang tersedia. 
Allah swt. Kuasa menciptakan sebab-sebab yang memudahkan pencapaian 
harapan.

24
 

 

 

 

                                                           

22
Moh. Yamin, Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Kihajar 

Dewantara, http://eprints. Walisongo.ac.id/807/5/08311, (11 Desember 2016). 

23
Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h .  246. 

24
Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), vol.6, h.163-165. 
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b. Konsep Pendidikan Pembebasan 

Pembebasan ini dalam istilah Iqbal disebutnya sebagai proses 

individualitas. Iqbal berkata bahwa memupuk individualitas merupakan tujuan 

tertinggi dari segala usaha pendidikan mapun usaha sosial lainnya. Sebab dengan 

individualitas akan mengantarkan manusia pada sebuah kesadaran. Kesadaran 

sendiri adalah kunci agar manusia mau. 

Sedangkan Ibnu Rusyd yaitu seorang filsuf muslim menggunakan pikiran 

dengan kesadaran berupa kekuatan berfikir, manusia akan dapat lebih mengerti 

dan dapat memehami fenomena alam semesta, mengerti disini dalam pandangan 

Al- Ghazali bukan sekedar tahu melainkan menghayati dan menyaksikan 

kebenaran yang akan mengantarkan pada persaksian kepada Tuhan.
25

 

c. Konsep Penyadaran (consientisasi) 

Bagi Freire manusia bebas adalah manusia sejati, yaitu manusia merdeka 

yang mampu menjadi subjek bukan hanya menjadi objek yang hanya menerima 

sebuah perlakuan dari pihak lain. Panggilan manusia sejati adalah menjadi 

manusia yang sadar, yang bertindak mengatasi dunia dan realita. Pada 

hakikatnya manusia mampu memahami keadaan dirinya dan lingkungannya 

dengan berbekal pikiran dan dengan tindakan praksisnya ia akan mampu merubah 

situasi yang tidak selaras dengan jalan pikirnya. Manusia sejati harus mampu 

mengatasi keadaan yang menjeratnya, manusia sejati tidak hanya berpasrah tanpa 

perlawanan menghadapi situasi yang menjeratnya.
26

 

Kesadaran berfikir adalah karakter manusia yang paling menonjol sebab 

karakter ini tidak dimiliki makhluk lain. Oleh karenanya seorang manusia sejati 
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Abdul Munir Mulkhan, Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan (Jakarta: Bumi 

aksara, 1992) cet. petama, h.122. 

26
Lihat di atas,  
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harus mampu menjadikan dirinya sebagai mahluk aktif yang senantiasa berfikir 

atas realita yang dihadapi. Dalam filsafat pendidikan Iqbal disebutkan bahwa 

manusia telah dibekali dengan akal dan pilihan. Dengan perlengkapan itulah ia 

dibumi secara berkelanjutan dan terus menerus melakukan eksperimen dalam 

kehidupannya. Kebebasan untuk memilih ini merupakan suatu karunia yang 

hanya diperuntukkan bagi manusia. Karena manusia dikaruniai kebebasan inilah, 

maka individualitas manusia harus berkembang.
27

 

Manusia yang menggunakan kebebasan berfikirnya adalah manusia yang 

sadar akan eksistensi dirinya sebagai makhluk rasional. Kaum aqliyyun juga 

menyatakan pendapat serupa, mereka berkeyakinan bahwa hal yang paling 

istimewa dari manusia yang sekaligus menjadikan manusia itu sebagai manusia 

seutuhnya adalah akalnya. Yang dimaksud akal disini adalah kekuatan untuk 

berfikir dan bernalar. Kesempurnaan manusia ditandai dengan pengetahuannya 

akan keberadaan secara menyeluruh. 
28

  

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Ali Imran /3 : 190-191. 

َ َ َ    َ َ  َ   َ  َ   َ َ

   ََ َ َ  َ  َ َ   َ  َ  َ  َ   ََ

 َ     َ   َ َ َ  ََ  َ   َ َ  َ   َ

َََ 

 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya  dalam  penciptaan  langit  dan  bumi,  dan  silih  
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orangorang 
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 Saiyidain, Percikan Filsafat Iqbal mengenai Pendidikan, (Bandung: CV.Diponegoro, 

1981), cet.1, h.43 

28
 Murtadha Muthahhari, Manusia Seutuhnya, terj: Abdillah Hamid Ba„abud 

(Bangil:Yayasan Pesantren Islam, 1995) h.96-97. 
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yang berakal, 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil 
berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka 
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya 
Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha 
suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka”.( Q.S. Ali 
Imron [3] ayat 190-191).

29
 

d. Pendidikan hadap Masalah 

  Humanisme dalam pengertian Freire bukanlah pencarian kebebasan 

individu. Tujuan humanisasi adalah tujuan sosial, dan kebutuhan manusia untuk 

menjadi makhluk bagi dirinya sendiri yang dikatakan terwujud ketika masyarakat 

mampu menjadi sesuatu untuk dirinya sendiri, manusia sebagai makhluk 

individual tidak bereksistensi diluar masyarakat 

  Panggilan manusia sejati adalah menjadi manusia yang sadar, yang 

berkuasa dalam mengelola dan menyikapi masalah di dunia, sebab dimanapun 

sudut dunia tidak akan lepas dari masalah. Semakin manusia menghadapi 

masalah akan semakin cakap dia dalam menyelesaikan masalah. Sebab pada 

hakikatnya dengan bekal kemampuan berfikirnya manusia tidak hanya mampu 

memahami keadaan dirinya dan lingkungan, lebih dari itu manusia juga mampu 

mencari akar penyebab terjadinya segala sesuatu. 

  Pendidikan adalah alat untuk menemukan dan menegaskan diri mengenai 

tempat kita di dunia. Dunia yang kita tempati senantiasa berubah, maka kita harus 

belajar terus menerus agar senantiasa ada di masa ini. Jika kita tidak sepenuhnya 

ada dalam kehidupan, kita akan tertinggal dan kepasitas untuk belajar akan 

berkurang. Freire menggagas sebuah pendidikan dialogis yang merupakan 

pendidikan hadap masalah yang juga merupakan alternatif untuk pendidikan gaya 

bank. 
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e. Pendidikan Dialogis 

Konsep pendidikan dialogis Freire, yang menghendaki adanya proses 

untuk saling belajar tidak jauh berbeda dengan konsep al-Qur'an, yang 

memerintahkan manusia untuk saling mengenal, saling mengenal berarti saling 

belajar antara dua kepribadian yang berbeda. Tetapi saling mengenal tidak akan 

terjadi jika ada satu pihak yang mendominasi, proses saling mengenal akan terjadi 

bila kedua belah pihak sama-sama berendah hati untuk menerima perkenalan dari 

pribadi lawannya. Maka dengan terjadinya saling mengenal itu manusia akan 

mendapat hal dan pengalaman baru. Adapun dalam Islam anjuran untuk saling 

mengenal satu sama lain. 

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-hujurat/49 : 13. 

   َ  ََ  َ ََ َ َ  َ   َ  َََ

   ََ َََََ َ َََََ

 

Terjemahnya:  

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- 

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku- suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal.”(QS. Al-hujurat /49: 13).
30

 

Ayat ini secara jelas membantah semua konsep superioritas rasial, kesukuan, 

kebangsaan atau keluarga. Sayyid Quthb mengemukakan, bahwa Tuhan 

menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan untuk saling 

bermusuhan, melainkan agar saling mengenal. Perbedaan itu bukan untuk 
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menimbulkan pertikaian dan perselisihan, tetapi mestinya dijadikan sebagai alat 

untuk bekerjasama memikul segala tugas dan memenuhi segala kebutuhan. inilah 

prinsip yang menjadi fondasi masyarakat Islam, yaitu masyarakat yang manusiawi 

dan mendunia.
31

 

2. Tujuan Pendidikan Paulo Freire 

Kriteria Pendidikan ideal menurut Freire adalah pendidikan yang 

berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia, karena manusia adalah 

penguasa atas dirinya, dan karena itu fitrah manusia adalah menjadi merdeka, dan 

menjadi manusia yang bebas dari situasi-situasi yang menindasnya. Dan inilah 

yang merupakan tujuan ahir dari upaya humanisme Freire.
32

 

Secara lebih jelas konsep tujuan pendikan dalam pandangan Freire yaitu: 

pendidikan untuk penyadaran (Conscientizacao), pendidikan untuk pembebasan, 

dan pendidikan untuk humanisasi. Menurut Freire pendidikan emansipatoris 

bukanlah sebuah proses pengalihan pengetahuan saja, ―mengetahui‖ tidak saja 

mengumpulkan data dan informasi, namun mengetahui adalah menjadikan peserta 

didik sebagai makhluk yang ―menjadi subjek‖ dan hidup secara aktif merasakan 

persoalan dan ikut terlibat dalam lika-liku kehidupan
33

 

Sedang Konsep filosofis pendidikan Islam, adalah berpangkal tolak pada 

hablun mina Allah dan hablun min al-nas, dan hablun min al-alam. Allah 

menciptakan manusia sebagai khalifah dibumi (alam). Khalifah berarti pemegang 

amanat, dan kuasa, dalam hubungannya dengan fungsi rububiyyah (kependidikan) 
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Allah terhadap alam (manusia), maka manusia sebagai khalifah dibumi mendapat 

tugas kependidikan
34

 

Itu berarti sepanjang hidup manusia membawa tugas berupa pendidikan. 

Dalam hal ini tentu saja format pendidikan yang dikehendaki adalah pendidikan 

yang tidak melarikan tujuannya dari tujuan pendidikan Islam, yaitu mendekatkan 

diri kepada Allah swt. Sehingga mengetahui tidak saja menjadi upaya membentuk 

kecerdasan semata, akan tetapi mengetahui akan menjadi sebuah langkah 

kongkret untuk menjadi‖ dan mewujudkan terjadinya sebuah perubahan nyata 

Adapun tujuan pendidikan Islam tidak hanya sekedar untuk merubah 

keadaan sosial melalui penumbuhan penyadaran terhadap realita kehidupan dunia, 

melainkan tujuan pendidikan Islam juga memenntingkan tujuan ahir yaitu setelah 

kehidupan dunia. Adapun tujuan pendidikan Islam yaitu: (1) Tujuan Akhir yaitu 

Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah merupakan ujung dari taqwa 

sebagai proses hidup; (2) Tujuan Umum yaitu tujuan yang akan dicapai 

dengan semua kegiatan pendidikan, meliputi seluruh aspek kemanusiaan seperti 

sikap, penampilan, dan tingkah laku; (3) Tujuan Khusus yaitu tujuan yang 

dirumuskan sesuai dengan keadaan zaman, tempat dan waktu.
35

 

Lebih lanjut tentang tujuan pendidikan dalam al-Qur„an dapat 

dikelompokkan menjadi tiga aspek yaitu, menjadikan hamba Allah yang 

bertakwa, mengantarkan anak didik menjadi khalifah, memperoleh kebahagiaan di 

dunia dan akhirat. Dalam tujuan pendidikan Islam aspek keseimbangan sangat 

dijunjung tinggi dalam pendidikan Islam.  
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Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Qashas/28:77 

 

  َ َ  َ َ َ  ََََََ  َََ َ

َ َ  َََ َ  َ َ َََ ََ َ    ََََ 

Terjemahnya: 

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. al-Qashas/28:77)
36

 

3. Pendidikan Paulo Freire dalam Membentuk Karakter ditinjau dari 

Pendidikan Islam 

Istilah karakter dihubungkan dan dipertukarkan dengan istilah etika, ahlak, 

dan atau nilai dan berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi “positif” bukan 

netral.
37

 Oleh karena itu Pendidikan karakter secara lebih luas dapat diartikan 

sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai budaya dan karakter bangsa pada 

diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter 

dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota 

masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. 

Pendidikan karakter bukanlah berupa materi yang hanya bisa dicatat dan 

dihafalkan serta tidak dapat dievaluasi dalam jangka waktu yang pendek, tetapi 

pendidikan karakter merupakan sebuah pembe- lajaran yang teraplikasi dalam 
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semua kegiatan siswa baik disekolah, lingkungan masyarakat dan dilingkungan 

dirumah melalui proses pembiasaan, keteladanan, dan dilakukan secara 

berkesinambungan. Oleh karena itu keberhasilan pendidikan karakter ini menjadi 

tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan orangtua. 

Evaluasi dari Keberhasilan pendidikan karakter ini tentunya tidak dapat 

dinilai dengan tes formatif atau sumatif yang dinyatakan dalam skor. Tetapi tolak 

ukur dari keberhasilan pendidikan karakter adalah terbentuknya peserta didik 

yang berkarakter; berakhlak, berbudaya, santun, religius, kreatif, inovatif yang 

teraplikasi dalam kehidupan disepanjang hayatnya. Oleh karena itu tentu tidak 

ada alat evaluasi yang tepat dan serta merta dapat menunjukkan keberhasilan 

pendidikan karakter. 

Konsep pendidikan karakter sebenarnya telah ada sejak zaman rasulullah 

saw. Hal ini terbukti dari perintah Allah bahwa tugas pertama dan utama 

Rasulullah adalah sebagai penyempurna akhlak bagi umatnya. Pembahasan 

substansi makna dari karakter sama dengan konsep akhlak dalam Islam, 

keduanya membahas tentang perbuatan prilaku manusia. Al-Ghazali 

menjelaskan jika akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang 

darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu 

adanya pemikiran dan pertimbangan.
38

 Suwito menyebutkan bahwa akhlak 

sering disebut juga ilmu tingkah laku atau perangai, karena dengan ilmu tersebut 

akan diperoleh pengetahuan tentang keutamaan-keutamaan jiwa; bagaimana cara 

memperolehnya dan bagaiman membersihkan jiwa yang telah kotor.
39

 

Akhlak atau karakter dalam Islam adalah sasaran utama dalam 
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pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hadits nabi yang menjelaskan 

tentang keutamaan pendidikan akhlak salah satunya hadits berikut ini: “ajarilah 

anak-anakmu kebaikan, dan didiklah mereka”.
40

 

Konsep pendidikan didalam Islam memandang bahwa manusia 

dilahirkan dengan membawa potensi lahiriah yaitu:1) potensi berbuat baik 

terhadap alam, 2) potensi berbuat kerusakan terhadap alam, 3) potensi ketuhanan 

yang memiliki fungsi-fungsi non fisik. Ketiga potensi tersebut kemudian 

diserahkan kembali perkembangannya kepada manusia.
41

 Akhlak selalu menjadi 

sasaran utama dari proses pendidikan dalam Islam, karena akhlak dianggap 

sebagai dasar bagi keseimbangan kehidupan manusia yang menjadi penentu 

keberhasilan bagi potensi paedagogis yang lain. 

Indikator keberhasilan pendidikan Karakter adalah jika seseorang telah 

mengetahui sesuatu yang baik (knowing the good) (bersifat kognitif), kemudian 

mencintai yang baik (loving the good) (bersifat afektif), dan selanjutnya 

melakukan yang baik (acting the good) (bersifat psikomotorik) .
42

 Uraian di atas 

memperkuat pentingnya pendidikan karakter pada anak dilakukan sejak dini, 

karena karakter seseorang muncul dari sebuah kebiasaan yang berulang-ulang 

dalam waktu yang lama serta adanya teladan dari lingkungan sekitar. 

Pembiasaan itu dapat dilakukan salah satunya dari kebiasaan prilaku 

keberagamaan anak dengan dukungan lingkungan sekolah, masyarakat dan 

keluarga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pendidikan Paulo Freire dalam pembentukan karakter ditinjau dari 

pendidikan islam ini maka dapat penulis simpulkan: 

1.  Konsep pendidikan Paulo Freire dan konsep pendidikan Islam memiliki ciri 

khas masing-masing, di mana pendidikan Islam selalu memasukkan aspek 

teologi dalam setiap pendidikannya, sedangkan pendidikan Paulo Freire, 

banyak terilhami dari teori-teori psikologi.  

2. Ada beberapa kesesuaian antara konsep pendidikan Paulo Freire dengan 

Konsep pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam, yaitu dalam hal 

humanisme (pembebasan) dan fitrah manusia sebagai berikut: 

a. Humanisme Paulo Freire mengarah pada kata “pembebasan”, dan islam 

sendiri juga melarang semua bentuk penindasan, secara historis Islam 

juga telah menerapkan pendidikan pembebasan sebagaimana yang telah 

diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu gerakan pembebasan dari 

eksploitasi, penindasan, dominasi, dan ketidakadilan dalam segala 

aspeknya.  

b. Pendidikan Islam dan Paulo Freire sama-sama memiliki pandangan 

bahwa manusia terlahir dengan fitrah-fitrah tertentu yang dapat 

dikembangkan melalui pendidikan yang humanis. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah memberikan kesimpulan diatas, maka peneliti perlu memberikan 

implikasi yang bersifat konstruktif bagi dunia pendidikan khususnya bagi 

pemerintah, pendidik, dan peneliti pendidikan. 
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1. Bagi tokoh  

Diketahuai bahwa konsep pendidikan Paulo Freire tidak semuanya 

bertentangan dengan konsep pendidikan Islam sehingga, konsep pendidikan Paulo 

Freire yang sesuai bisa dijadikan sebuah khasanah bagi kaum muslim agar tidak 

lagi ragu untuk dapat mempertimbangkannya sebagai refrensi dalam bidang 

pendidikan terutama pendidikan Islam. 

2. Bagi  pendidik 

a. Pendidik tidak boleh memandang status sosial, ekonomi, suku bangsa,dan 

jenis kelamin. Manusia berhak mendapatkan pendidikan, oleh karena itu, 

proses pendidikan harus dilaksanakan dengan dasar kebabasan,persamaan 

dan persaudaraan. 

b. Dalam mengajar hendaknya pendidik menggunakan metode interktif dan 

model pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Mengingat masih banyaknya naskah kepustaaan yang mengajarkan tentang 

pendidikan humanis maka,  masih perlu dilakukan penggalian dan penelitian yang 

intensif oleh para peneliti peminat studi tersebut, guna menambah khasanah 

keilmuan.  

Akhirnya dengan mengucapkan al-hamdu lillahi rabb al-„alamin penelitian 

ini dapat terselesaikan, somoga skripsi ini membawa manfaat untuk menambah 

pengembangan khasanah keislaman. Aamiin. 
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