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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Dewasa ini bangsa Indonesia tengah serius menggapai cita-cita untuk 

memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, 

dan keadilan sosial.  Dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa pemerintah 

melalui pendidikan berupaya untuk dapat menghasilkan insan-insan yang 

berkualitas. 

Akan tetapi, apa jadinya jika pendidikan justru ditumpangi oleh 

kepentingan-kepentingan sehingga tidak membebaskan anak didiknya dan 

menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Inilah yang belakangan sering 

terjadi. Pendidikan hanya sekedar mencerdaskan sisi intelektual saja. Anak 

didik tidak dibebaskan menjadi manusia seutuhnya. Kemudian, menjadi 

manusia-manusia serakah yang hanya mementingkan dirinya sendiri.
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Pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia diklaim oleh sebagian 

masyarakat kurang mampu menjawab tantangan, perubahan, dan tuntunan 

masyarakat. Pendidikan yang selama ini diyakini mampu menciptakan 

kehidupan agar lebih baik dan dapat membantu para peserta didik 

mempersiapkan kebutuhan masa depannya dalam menghadapi perubahan 
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zaman, masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal yang terjadi di dunia 

pendidikan kita, output-nya masih kurang memiliki standar kualifikasi 

pendidikan yang berkualitas. 
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Fenomena seperti di atas, masih saja berlangsung dalam dunia 

pendidikan hingga saat ini. Maka tak heran apabila kemudian para peserta 

didik merasa bosan dan enggan untuk pergi ke sekolah. Karena sekolah ibarat 

penjara suci yang membelenggu kebebasan mereka. 

Untuk keluar dari belenggu itu, salah satu cara yang dapat dilakukan 

adalah dengan mengubah orientasi pendidikan yang bersifat menindas 

menuju ke arah pembebasan. Untuk itu, dalam hal ini penulis tertarik untuk 

meneliti pendidikan pembebasan yang berlandaskan atas pemikiran Ahmad 

Syafii Maarif dan Paulo Friere. Sebab, menurut penulis ada beberapa 

kelebihan mengapa penulis tertarik meneliti pendidikan berbasis pembebasan 

berlandaskan atas pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Paulo Freire. Pertama, 

Ahmad Syafii Maarif dan Paulo Freire sama-sama berpendapat bahwa peserta 

didik harus bebas dari suatu budaya yang mematikan daya kritis dan daya 

kretif manusia. Kedua, peserta didik  harus dicetak untuk menghasilkan karya 

dan prestasi bukan untuk memproduksi pengetahuan. Ketiga, konsep 

pemikiran pendidikan pembebasan menurut Ahmad Syafii Maarif dan Paulo 

Freire masih sangat relevan dengan praktik pendidikan di Indonesia.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa karakteristik pendidikan berbasis pembebasan menurut pemikiran 

Ahmad Syafii Maarif dan Paulo Friere? 

2. Apa perbedaan dan persamaan pendidikan berbasis pembebasan menurut 

pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Paulo Friere? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan karakteristik pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan 

Paulo Friere dalam menggagas konsep pendidikan berbasis 

pembebasan. 

b. Mendeskripsikan perbedaan dan persamaan pemikiran Ahmad Syafii 

Maarif dan Paulo Friere dalam menggagas konsep pendidikan berbasis 

pembebasan. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Untuk mengetahui karakteristik pendidikan berbasis pembebasan 

dari pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Paulo Friere. 

2) Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendidikan berbasis 

pembebasan dari pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Paulo 

Friere. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Sebagai salah satu syarat kelulusan pada jenjang strata 1 serta 

dapat menambah khasanah keilmuan. 

2) Sebagai bahan untuk merumuskan konsep pendidikan berbasis 

pembebasan. 

3) Sebagai informasi dan wawasan bagi pemerhati pendidikan terkait 

konsep pendidikan berbasis pembebasan yang ditawarkan oleh 

Ahmad Syafii Maarif dan Paulo Friere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




