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Latar Belakang Masalah

DEHUMANISASI 
PENDIDIKAN

- Pelaksanaan
pendidikan yang

kurang manusiawi
- mengabaikan

potensi dan minat
peserta didik

- Masih dijumpai
kekerasan antara

siswa dan siswa,
guru dan siswa

bahkan guru
dengan guru

• Dikotomi Guru dan Siswa (Subjek & 
Objek)

• Dikotomi Ilmu Agama dan Umum
• Dualisme Kemenag & 

Kemendikbudristek
• Diskriminasi Pendidikan Islam 

(Pendanaan, Fasilitas, Perhatian)



Oleh karena itu, gejala dehumanisasi pendidikan harus diatasi secara
komprehensif

Latar Belakang Masalah

PENDIDIKAN

HUMANIS

Mengapa humanisme diperlukan ? 

Dan mengapa pendidikan Humanis 
perlu dikaji ? 

Potensi peserta 
didik yang 

belum 
dikembangkan 

secara 
proporsional

Humanisme diperlukan karena...

Kesalehan 
sosial masih 

jauh dari 
orientasi 

masyarakat

Banyaknya 
permasalahan 

dunia 
pendidikan 

yang berkaitan 
dengan 

kemanusiaan

Masifnya 
praktik 

dehumanisasi 
di sekitar kita

Konsep pendidikan humanis memiliki banyak perspektif dan 
sudut pandang sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut

Pendidikan adalah institusi sosial yang menggarap manusia 
melalui proses dengan tujuan tertentu. Maka 
penyelenggaraannya harus menjunjung tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan

Pendidikan yang manusiawi merupakan upaya 
menjadikan pendidikan proses pembudayaan

Pendidikan humanis bermaksud membentuk insan yang
memiliki kesadaran, kebebasan dan tanggung jawab
sebagai makhluk individu dan sosial

pendidikan Humanis perlu dikaji karena...



Mario Bunge membagi dua 
model humanisme modern:

HUMANIS SEKULER HUMANIS RELIGIUS

hasil dari
perkembangan

abad ke-18, 
pencerahan

rasionalisme, dan
kebebasan

pemikiran pada
abad ke-19

Di dunia barat
muncul Paulo 

Freire

cenderung
melihat

manusia dan
masyarakat
atas dasar
rasionalitas

muncul dari
etika

kebudayaan, 
unitarianisme, 

dan
universalisme

Pemikir 
muslim 
muncul

Abdurrahman 
Mas'ud

melihat
manusia dan
masyarakat
berdasarkan

pada nilai-nilai
moral (etika) 

sebagaimana
yang lazim

terdapat dalam
agama

mengusung pendidikan kaum tertindas, dijalankan

dengan kemurah-hatian otentik, kedermawanan, 

menampilkan diri sebagai pendidikan manusia

mengusung konsep pendidikan Humanis Religius. 

tidak mendikotomikan antara ilmu umum dan 

agama/ meliputi aspek jasmaniah, aspek rohaniah, 

aspek akal dan aspek sosial



•penulis hendak

membandingkan baik

perbedaan maupun

persamaan dari konsep

pendidikan humanis Paulo 

Freire dan pendidikan

humanis religius

Abdurrahman Mas’ud

•Serta implikasi dan

relevansinya dalam

pendidikan Islam

mengapa penulis tertarik melakukan komparasi…

 keduanya telah melahirkan banyak karya-karya ilmiah mengenai

pendidikan humanis

 Corak pendidikan humanis keduanya tentu memiliki persamaan

maupun perbedaan yang menarik untuk ditelusuri

 Paulo Freire Berasal dari Brazil, dan Abdurrahman Mas’ud Berasal dari

Indonesia. Keduanya sama-sama berasal dari negara berkembang

dan negara yang pernah dijajah

 Perbedaan asal dan masa hidup berpengaruh terhadap pemikiran

keduanya

 keadaan saat ini dengan fenomena-fenoma yang terjadi belum

banyak berubah dan belum menempatkan pendidikan humanis

pada tempat yang semestinya

 dua kutub pemikiran yang berbeda pasti memiliki sebuah titik temu

persamaan. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan model terbaik

dari konsep pendidikan humanis

 pemikiran-pemikiran keduanya menurut penulis sangat menarik bila

dicari relevansinya dengan pendidikan Islam



Identifikasi Masalah
1. Pendidikan mengalami proses 

dehumanisasi karena terkikisnya 
nilai-nilai kemanusiaan yang 
dikandungnya

2. Banyaknya karakteristik dan perilaku
negatif pada remaja yang 
bertentangan dengan nilai-nilai
humanis

3. Pendidikan masih mengutamakan
aspek jasmani namun luput terhadap
aspek rohani.

4. kesalehan sosial masih jauh dari 
orientasi masyarakat.

5. potensi peserta didik belum 
dikembangkan secara proporsional 
dan kemandirian anak didik 

6. Masih banyak pendidik yang belum
mengimplementasikan dan
mengembangkan nilai-nilai pendidikan
Humanis

7. Kurangnya pemahaman dan
pengetahuan para guru tentang
konsep pendidikan humanis secara
mendalam.



Batasan dan Rumusan Masalah

A. Batasan Masalah

B. Rumusan Masalah

Pendidikan Humanis analisis persamaan, perbedaan serta
perbandingan pemikiran Paulo Freire dan Abdurrahman 

Mas'ud serta Implikasi dan relevansinya dalam pendidikan
Islam 

1. Bagaimana konsep pendidikan humanis dimaknai berbeda oleh

Paulo Freire dan Abdurrahman Mas'ud?

2. Bagaimana Implikasi dan Relevansi Pendidikan Humanis Paulo 

Freire dan Abdurrahman Mas’ud dalam Pendidikan Islam ?



METODOLOGI 
PENELITIAN

Jenis 
Penelitian

penelitian 
kepustakaan

Sifat 
Penelitian

Kualitatif 
Deskriptif

Penelitian 
bibliografi

(analisa 
pemikiran tokoh)

Pendekatan 
Historis

Pendekatan 
Filosofis

Mengkaji biografi. 

riwayat hidup dan 

setting sosial pada 
waktu itu

mengkaji pemikiran

tokoh secara kritis, 

evaluative, dan
reflektif

Sumber data 
Penelitian

primer

Sekunder

Pendekatan 
Penelitian

Studi 
Pemikiran 

Tokoh 
dengan 

pendekatan 
studi 

komparatif



Sumber Data Penelitian

1. Buku Primer Paulo Freire:

 Pedagogy of The Oppressed, Paulo 

Freire, Newyork: Continuum, 2000

 Pendidikan Sebagai Proses, Surat-

Menyurat Dengan Para Pendidik

Guineaa-Bissau, Paulo Freire, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

 Pedagogi Pengharapan, Menghayati

Kembali Pedagogi Kaum Tertindas, 

Paulo Freire, Yogyakarta: Kanisiusm, 

2001

 Politik Pendidikan: Kebudayaan

Kekuasaan dan Pembebasan, Paulo 

Freire, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007

2. Buku Primer Abdurrahman Mas'ud:

 Menggagas Format Pendidikan
Nondikotomik: Humanisme Religius sebagai
Paradigma Pendidikan Islam”, Abdurrahman 
Mas'ud, Yogyakarta: Gama Media, 2002

 Menuju Paradigma Islam Humanis, 
diterbitkan Gama Media, Abdurrahman 
Mas'ud ,Yogyakarta: Gama Media, 2003

 Dari Haramain ke Nusantara: Jejak
Intelektual Arsitek Pesantren, Abdurrahman 
Mas'ud, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2006

 Mendakwahkan Smiling Islam: Dialog 
Kemanusiaan Islam dan Barat, Abdurrahman 

Mas'ud, Tangerang: Yayasan Compass 
Indonesiatama, 2019

publikasi ilmiah berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lain yang 

berkaitan dengan pemikiran Paulo Freire dan Abdurrahman Mas'ud dan sumber-
sumber terkait pendidikan humanis

Sumber
sekunder



Metode Pengumpulan
Data1. Teknik literer

Teknik literer yaitu pengkajian bahan-

bahan pustaka yang koheren dengan objek
pembahasan yang dimaksud

2. Teknik dokumenter

Teknik dokumen dilakukan dengan cara

mengumpulkan data dari berbagai

dokumen yang dapat berbentuk tulisan, 

gambar dan karya monumental

3. Teknik Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada

tokoh yang masih hidup, yaitu

Abdurrahman Mas'ud

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada penelitian ini
adalah deskriptif analisis menggunakan
content analysis atau analisis isi dan
juga analisis komparatif



Hasil penelitian
Persamaan Pemikiran Paulo Freire dan Abdurahman Mas’ud

Berasal dari negara berkembang dan pernah terjajah

Pernah bersentuhan langsung dengan aspek sosial, budaya dan pendidikan di 

Amerika Serikat

Menekankan pada faktor manusia dan struktur sosial sebagai elemen yang harus

dirubah

Masing-masing pemikiran muncul dalam setting sosio-kultural yang tidak

manusiawi dan maraknya dehumanisasi pendidikan serta adanya dikotomi di 

tengah kehidupan masyarakat tempat mereka tinggal

Menggaungkan konseptualisasi dasar perjuangannya bagi upaya

membebaskan dan memerdekakan manusia

Kondisi pendidikan yang tidak merangsang kreativitas dan berfikir kritis

No

1

2

3

4

5

6



Hasil penelitian
Persamaan Pemikiran Paulo Freire dan Abdurahman Mas’ud

Pentingnya manusia memiliki kesadaran kritis, kebebasan dan tanggung jawab 

baik kepada dirinya maupun kepada masyarakat. Manusia harus memahami 

realitas sosial di tempat mereka tinggal

Memandang manusia sebagai entitas merdeka yang memiliki kebebasan untuk 

menentukan pilihan-pilihan artikulasi kesadarannya dalam memaknai 

kehidupannya baik yang bersifat pribadi maupun sosial

Mementingkan hubungan antar sesama manusia (horizontal)

Memandang dialog sebagai metode yang penting dalam pendidikan

Pendidik berperan sebagai pemberi arah, pendamping, fasilitator, dan motivator. 

Peserta didik merupakan makhluk berpotensi dan mandiri secara kodrati. 

No

7

8

9

10

11

12



Abdurrahman Mas’udPaulo FreirePerbedaanNo

Adanya tendensi suatu pendidikan yang lebih 

terfokus pada konsep Abdullah dari pada

Kholifatullah dan lebih berorientasi hablum 

minallah dari pada hablumminannas dan  

dominannya gerakan skolastik yang 

terlembaga dalam sejarah Islam, sementara 

gerakan humanisme melemah

Pendidikan kaum tertindas, 

memulihkan kemanusiaan 

yang telah dirampas. 

Fenomena  buta huruf di 
masyarakat

Titik Tolak 
Pemikiran

1

Ahsani Taqwim/ Insan Kamil yang bebas namun 
bertanggung jawab terhadap Tuhan dan manusia

Bebas dan merdeka dari 

belenggu penindasan. 

Manusia sebagai subyek 
dan mengubah dunianya. 

Konsep 
Manusia

2

Pendidikan dikotomik dalam dunia Pendidikan 

Islam harus diubah menjadi pendidikan Non 

Dikotomik. Sehingga tidak adalagi dikotomi ilmu 

(ilmu agama dan ilmu umum), dikotomi wahyu dan 
alam, serta dikotomi wahyu dan akal

Pendidikan sistem lama 

yaitu pendidikan gaya 

bank harus diubah menjadi 

sistem pendidikan hadap 

masalah, yang seimbang, 

egaliter dan adil. 

Sistem3

Perbedaan pemikiran Paulo Freire dan Abdurrahman Mas'ud



Abdurrahman Mas’udPaulo FreirePerbedaanNo

Menghapus kontradiksi 

dikotomi guru dan muird, 

dikotomi manusia dan dunia, 

dikotomi subyek dan obyek 

serta dikotomi teori dan 
praktek

Wahyu dan realitasPendidikan pembebasan dan 

pengenalan pada realitas

Landasan4

Sebagai tawaran metodologi dikotomik dalam 
pendidikan Islam

Sebagai alternatif dari 

pendidikan gaya bank

Pendidikan humanis Islami/ Religius. Kaitannya 
dengan Tuhan, Manusia dan Alam

Pendidikan humanis sekuler, 
rekontruksi masyarakat

corak5

Perbedaan pemikiran Paulo Freire dan Abdurrahman Mas'ud



Abdurrahman Mas’udPaulo FreirePerbedaanNo

Menempatkan manusia pada tempat yang 

semestinya yakni individu yang memiliki potensi-

potensi dan tanggung jawab hablum minallah dan 

hablum minannas. abdullah sekaligus khalifatullah di 

muka bumi

Penyadaran manusia akan

realitas sosialnya

(konsientisasi).  Manusia

mengenal dunia, bukan begitu

saja menerima dunia, akan

tetapi sebagai dunia yang 

dinamis dalam proses 

pembentukan. (kesadaran

kritis)

Tujuan6

Integrasi kehidupan duniawi dan ukhrawi sebagai

tujuan final
Cenderung mengarah pada

kehidupan duniawi sebagai
final

Common sense, individualisme menuju kemandirian

dan tanggung jawab, thirst of knowledge, pendidikan

pluralisme, kontektualisme fungsi daripada simbol

dan reward and punishment

Pendidikan penyadaran, 

alfabetisasi/kenal aksara, 

pendidikan hadap masalah

dan pendidikan dialogis

Program 7

reward and punishment. reward harus lebih dominan dari

pada punishment

Dialogis: interaksi dua arah, 

adanya timbal balik, terbuka, 
demokratis dan dinamis

Metode 8

Landasan Reward dan Punishment:

Kesabaran, keuletan, ketegaran, pemaaf. Mencintai dan 
menyayangi.

Perbedaan pemikiran Paulo Freire dan Abdurrahman Mas'ud



KESIMPULAN
1. Konsep pendidikan humanis
Paulo Freire merupakan praktik

pembebasan dan kemerdekaan
manusia dari segala macam

penindasan yang menekankan
agar manusia berkembang sesuai

dengan fitrahnya. 

Sedangkan konsep pendidikan
humanis religius Abdurrahman 

Mas'ud adalah konsep keagamaan 
yang berusaha menempatkan 

manusia sebagai manusia dan 
suatu upaya humanisasi ilmu-ilmu 

pengetahuan dengan tetap 
memperhatikan tanggung jawab 

dan hubungan manusia dengan 
Allah maupun sesama manusia, 

atau hablum minallah dan hablum 
minannas. 



KESIMPULAN

2. Implikasi konsep pendidikan humanis keduanya sampai pada
titik kulminasi dimana ia mampu membawa manusia untuk

merdeka lahir dan batin (totalitas manusia). 

Namun, apabila dikaitkan dengan tujuan akhir dari pendidikan
Islam, pemikiran humanisme Freire kurang relevan, karena masih 

begitu terikat dengan kepentingan dunia, sehingga belum 
mempunyai kaitan dengan dimensi spiritual transendental yang 
memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. 

Sedangkan konsepsi pendidikan Abdurrahman Mas'ud memiliki
relevansi dalam konteks pendidikan Islam. Bahwa Pendidikan harus 
mengantarkan peserta didik menjadi khalifah Allah fil al-Ardh dan 

untuk memperoleh kesejahteraan kebahagiaan hidup di dunia dan 
akhirat, baik secara individu maupun masyarakat



Dokumentasi Wawancara 
dengan Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas’ud, Ph.D



Terima Kasih

•WASSALAMU’ALAIKUM WR WB


