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Abstrak
Kritik keras tentang praktik pendidikan yang dianggap mengarah kepada ‘dehumanisasi’ manusia,
sebagaimana dilontarkan oleh Freire, Paulo; Illich, Ivan; dan Fromm, Erich (1997), perlu direspon
secara kritis. Menurut mereka praktik pendidikan yang ada cenderung mengatur kehidupan orang,
terjadi penindasan antara guru (sebagai penguasa) dan peserta didik (sebagai yang dikuasai), terjadi
penjinakan (dalam bahasa Freire), dan karenanya arah dan praktik pendidikan harus diubah. Respon
Mezirow (dalam Azra, 2002), terhadap kritik pendidikan tersebut adalah perlunya mengubah
paradigma pendidikan menuju humanisasi pendidikan. Dalam teorinya tentang Transformation of
Pedagogy, menghendaki agar ada cara kritis untuk menghadapi kendala reformasi pendidikan menuju
‘humanisasi’ pendidikan, ialah dengan melakukan perubahan. Ia percaya transformasi pendidikan
akan terjadi jika mereka meyakini bahwa ‘perubahan’ adalah kata kunci untuk mencari cara baru
dalam mengatasi persoalan pendidikan. Dengan melihat karakteristik masyarakat madani, yaitu
(1) kesukarelaan, (2) keswasembadaan, (3) kemandirian tinggi terhadap Negara, dan (4) kepatuhan
terhadap nilai-nilai hukum yang dipatuhi bersama, mungkin akan mampu mendorong arah perubahan
pendidikan menuju Indonesia yang lebih baik.
Kata kunci: humanisasi, pendidikan, masyarakat madani, perubahan pendidikan

A. Konsep Pendidikan
Dalam kajian Rohman (2009), secara
panjang lebar memaknai konsep pendidikan
dan ilmu pendidikan dalam perspektif teori
dan praktik. Menurutnya istilah pendidikan
pertama kali muncul di Yunani dengan nama
‘paedagogiek’ yang berarti ilmu menuntun
anak, dan ‘paedagogia’ yang berarti pergaulan
dengan anak-anak, sedangkan orang yang
menuntun anak disebut ‘paedagog’. Selanjutnya
bangsa Romawi melihat pendidikan sebagai
‘educare’ yang berarti mengeluarkan dan
menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak
yang dibawa pada waktu dilahirkan di dunia.
Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai
‘Erziehung’ yang semakna dengan ‘educare’,
yakni membangkitkan kekuatan terpendam, atau
mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam
bahasa Inggris istilah pendidikan dikenal sebagai

‘education’ (kata benda), dan ‘educate’ (kata
kerja) yang berarti mendidik.
Dalam Kamus Bahasa Inggris, Oxford
Learner’s Pocket Dictionary, kata pendidikan
diartikan sebagai pelatihan dan pembelajaran
(education is training and instruction),
sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
pendidikan adalah proses perubahan sikap dan
tingkah laku seseorang atau kelompok dalam
usaha mendewasakan manusia melalui proses
pengajaran dan pelatihan. Orang Jawa mengenal
istilah ‘gulowentah’ yang berarti pengolahan,
penjagaan, dan pengasuhan baik fisik maupun
kejiwaan anak.
Semua terminologi pendidikan sebagaimana
disebutkan di atas menggambarkan pendidikan
dalam artian luas memang suatu proses
mempengaruhi, mengarahkan dan melakukan
tindakan tertentu terhadap ‘anak’ yang belum
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