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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah sarana untuk mencerdaskan anak bangsa yang bisa membawa kepada 

pencerahan secara keseluruhan, pendidikan juga bertujuan untuk membangun sebuah bangunan 

bangsa yang melekat dengan nilai-nilai kecerdasan, kepekaan dan kepedulian terhadap bangsa 

dan negara. Semakin berkembang dunia ini, semakin berkembang pula pendidikan dan dalam 

perkembanganya tersebut, dituntut untuk mendeklarasikan sebuah gaya yang “berbeda”, supaya 

bisa menjadi lebih baik dari masa ke masa (progressive).  

Pendidikan harus mampu mewujudkan manusia yang seutuhnya, karena berfungsi sebagai 

proses penyadaran terhadap manusia untuk mampu mengenal, mengerti dan memahami relitas 

kehidupan sehari-hari. Kunci pendidikan, adalah kemanusiaan. Bahkan kurang lebih 600 tahun 

SM di Yunani, telah dideklarasikan bahwa “Pendidikan adalah usaha membantu manusia 

menjadi manusia.”1 Dengan demikian, relasi antara perkembangan zaman dengan kesadaran 

pendidikan adalah harus secara progresif bersesuaian dengan perkembangan zaman, kebudayaan, 

pemikiran, sains dan teknologi yang berlandaskan kemanusiaan sejati.  

Pendidikan sangat penting di seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi selama ini banyak orang 

yang mengartikan bahwa pendidikan adalah sebuah proses belajar mengajar secara formal saja. 

Padahal pendidikan sebagai aktivitas penyadaran kemanusiaan, bisa dilakukan oleh siapa-pun 

dan di mana-pun, termasuk di rumah. Jelas sekali bahwa pandangan ini merupakan sebuah 

kekurangan bila dibandingkan dengan tujuan luhur pendidikan.  

                                                           

        1 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islami: “Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia” 
(Bandung: Bumi Aksara, 2006), hal. 33. 



Pendidikan formal maupun non formal adalah satu kesatuan. Satu tujuan integratif 

menyangkut pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia. Cita-cita humanisme pendidikan 

yang utama adalah membuka ruang dialog untuk keadilan kemanusiaan. Tidak ada sekat sama 

sekali yang meminggirkan hak kemanusiaan.  

Bila dalam dunia pendidikan masih terbatasi oleh sekat sosial tertentu, belumlah dikatakan 

bahwa pendidikan itu sudah manusiawi. Karena itu dalam agenda humanisasi pendidikan, 

keadilan sosial adalah prinsip yang utama. Pendidikan yang masih menaruh perhatian dan 

melayani hanya satu golongan tertentu serta mengikuti trend dan kepentingan akumulasi profit 

para pemilik kapital bahkan cenderung menginjak martabat kemanusiaan, maka itu bukanlah 

filsafat pendidikan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, pemahaman atas filsafat pendidikan 

yang dimengerti saat ini, masih melayani kehendak kepentingan pribadi tertentu, atau kehendak 

politik yang dehumanistik dan imoral.  

Sebenarnya filsafat pendidikan adalah sebuah penghormatan terhadap pengetahuan yang 

luhur dalam proses dialogis. Guru dan murid saling memberi dan mengapresiasi pengetahuan. 

Tidak ada manusia yang bodoh dan tidak ada pula siapa pun yang paling pintar di antara manusia 

lainnya. Murid adalah guru bagi gurunya, dan guru adalah fasilitator yang memacu dan memicu 

percepatan meraup limpahan pengetahuan. Karena itu, setiap pendidikan harus memiliki garis-

garis halauan sebagai petunjuk praksis pendidikan yang jelas dan menjunjung humanisme. Tidak 

terkecuali juga di Indonesia. Dengan pelbagai masalah yang dialami bangsa ini, maka pendidikan 

harus tetap teguh untuk berpegang terhadap kredo utamanya, humanisme.  

 Berbicara tentang pendidikan yang humanis, berarti sama halnya membicarakan pendidikan 

sebaliknya. Karena humanisme akan menjadi berarti ketika ada upaya pembebasan terhadap 

segala tindak laku yang anti kemanusiaan. Dalam dunia pendidikan, secara sadar maupun tidak 



kita seringkali dibodohi dengan praktik pendidikan yang sangat kurang bermutu. Terlebih bahwa 

pendidikan saat ini memiliki trend “mutu” yang lebih mementingkan taraf internasional. Dengan 

kata lain, kualitas yang baik, sebenarnya ditentukan oleh internasionalisasi lembaga formil 

pendidikan.  

Suatu hal yang memprihatinkan ketika melihat bahwa internasionalisasi sebenarnya 

hanyalah klasifikasi sosial pendidikan yang melayani kehendak pasar bebas dan kapitalisme. 

Pendidikan akan dianggap lebih terhormat dibanding yang lain, bila memiliki kapital yang kuat. 

Kekuatan kapital inilah yang selalu menjadi dasar pendidikan dan kependidikan, dari pada 

pembebasan kemanusiaan.  

 Fakta dewasa ini, mencatat bahwa praktik pendidikan masih tergolong “tebang pilih”.2 

Siapa yang memiliki kualitas finansial yang baik, maka dia bisa mendapatkan pendidikan yang 

terbaik. Uang yang selalu berjalan seperti di pasaran dan hasilnya siswa menjadi pembeli 

sedangkan sang guru menjadi penjual.3 Pendidikan semacam ini akan menjadikan sekolah 

sebagai penentu akumulasi profit kapitalis, bukan kecerdasan dan kreatifitas. Dengan demikian, 

pendidikan adalah komoditas.  

Pasar, dalam wacana ini telah menjadi penjajah kesadaran kritis. Tidak hanya itu, yang lebih 

parah lagi telah menjadi pemutus harapan bagi kelas termarginalkan.4 Praktik pendidikan pasar 

juga dilakukan dengan cara menggratiskan biaya sekolah, namun tetap saja mengambil pungutan 

dan menambah tarif biaya buku atau Lembar Kerja Siswa (LKS). Atas dasar fenomena tersebut, 

malah pemerintah melakukan pembiaran atas segala praktik pendidikan yang berorientasi pasar.5  

                                                           

       2 Eko Prasetyo, Guru: Mendidik itu Melawan (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hal. 96. 
       3 Ibid., 
       4 Ibid., hal. 98. 
      5 Ibid., hal. 31. 



Selain praktek pendidikan mahal, kasus pembodohan juga kerap sekali terjadi di dunia 

pendidikan saat ini. Anak-anak yang dibiarkan di dalam lingkungan yang sangat memprihatinkan 

ini, tentu memerlukan pendidikan yang penuh dengan harapan. Bukan hanya pendidikan yang 

memposisikan peserta didik sebagai objek dari perubahan, melainkan pendidikan yang 

memerankan mereka sebagi manusia yang memiliki hak (the pedagogy of hope). Sayangnya, di 

sekolah, murid diibaratkan hanya sebagai sebuah wadah, dan guru atau pendidik berperan untuk 

mengisi wadah itu dengan pengetahuan. Murid hanya menerima, tanpa diajak untuk berpikir 

kritis, bagaimana memahami kondisi sosialnya dan memiliki kesadaran untuk merubah kondisi 

tersebut dari segala keterbatasan, menuju situasi yang lebih membebaskan.  

Siswa dalam proses pembelajarannya, mempunyai hak untuk mendapatkan pelajaran yang 

lebih manusiawi. Setiap anak didik memiliki hak untuk memilih peran mereka sendiri. Seorang 

pendidik tentunya harus mempunyai ide yang layak bagi seorang anak, yang semata-mata bukan 

hanya kumpulan siswa, tetapi seseorang yang punya kaitan dengan lingkungan sosialnya.6 Sudah 

sepatutnya, guru adalah fasilitator untuk meraup segala jenis kesadaran kritis. Bila guru merasa 

dirinya serba tahu seperti Tuhan, maka murid tidak pernah berdaya, terlebih bahwa murid tidak 

memiliki kesempatan untuk agenda transformasi sosial sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

dialaminya.  

Senada dengan hal ini, Paulo Freire secara sederhana menyusun daftar antagonisme 

pendidikan “gaya bank” untuk menyebut segala praktik penindasan di dunia pendidikan. 

Menurutnya, pendidikan yang menindas tersebut adalah  

1. Guru mengajar, murid belajar,  
2. guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa,  
3. guru berpikir, murid dipikirkan,  
4. guru bicara, murid mendengarkan,  
5. guru mengatur, murid diatur 

                                                           

      6 Ibid., hal. 99. 



6. Guru memilih dan memaksakan pilihanya, mmurid menuruti 
7. Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sebagaimana bertindak 

seperti gurunya. 
8. Guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri 
9. Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, 

dan mempertentangkanya dengan murid-murid 
10. Guru adalah suibjek proses belajar, murid objeknya.”7 

 
 Jelas hal ini sangat berlawanan dengan hakikat pendidikan sebagai proses memanusiakan 

manusia kembali.8  

Dari sini, muncullah gagasan pendidikan yang diharapkan mampu memberi jawaban yang 

selama ini cukup meresahkan martabat kemanusiaan. Pelbagai problem di atas adalah kegagalan 

pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Karena itu, gagasan 

pendidikan kritis yang membebaskan adalah solusi yang ditawarkan dalam menjawab tantangan 

zaman kini. 

Pendidikan kritis bukan wacana baru, namun sudah lama berkembang. Kendati demikian, 

pendidikan kritis harus selalu disuarakan karena menjadi kelanjutan dari agenda gerakan 

pembebasan.9 Secara filosofis, pendidikan kritis dan pembebasan pada dasarnya merupakan dua 

hal yang tidak bisa dipisahkan.10 

Istilah pembebasan muncul sebagai gugatan karena ketergantungan terhadap sistem 

kapitalisme, pengekangan guru dan kurang menghargai kreatifitas siswa sebagai peserta didik. 

Hal ini sungguh akan merugikan generasi muda di masa mendatang. Di sinilah pentingnya setiap 

individu terlibat dalam proses pendidikan, untuk menyadarkan semua kalangan masyarakat.11 

Pembacaan baru tentang konsep pembebasan ini, sangat menarik untuk dikaji secara serius.  

                                                           

      7 Paulo Freire, Politik Pendidikan: “Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2007), hal. Xi. 
     8 Mansour Fakih et.al., Pendidikan Populer, Membangun Kesadaran Kritis (Yogyakarta: INSIST Press, 2005), 
hal. Xvi. 
     9 Ibid., hal. 42. 
     10 Ibid., 
     11 Azzet Muhaimin, Pendidikan yang Membebaskan (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), hal. 9. 



Salah satu pemikir dan juga praktisi pendidikan yang sangat selalu menyuarakan konsep 

pembebasan terhadap pendidikan adalah Mansour Fakih. Ia adalah salah satu aktivis organisasi 

non pemerintah (Non Government Organisation) dan juga tokoh pendidikan, yang secara intens 

mengkritik praktik pendidikan yang selama ini ada di Indonesia. Fakih, selalu mencoba 

menawarkan solusi ilmiah dan rasional guna perbaikan pendidikan dewasa ini.  

Memang, selama ini Fakih bukanlah satu-satunya tokoh pendidikan pembebasan yang ada. 

Namun, banyak pula para pedagog kritis, di antaranya adalah Tan Malaka, KH. Ahmad Dahlan, 

KH. Hasyim Asyari, Ki Hajar Dewantara, Yb. Mangunwijaya, Toto Raharjo, Roem 

Topatimasam, Soedjatmoko, H.A.R. Tilaar dan juga tokoh pendidikan pembebasan terkemuka 

dari Brazil, yaitu Paulo Freire.  

Pemilihan Mansour Fakih dalam kajian ini, bukan semata-mata untuk memposisikan bahwa 

Mansour Fakih sebagai tokoh sentral pendidikan pembebasan. Namun, nilai tambah yang 

membuat kajian ini menjadi sangat menarik adalah, kiprah Fakih di dunia aktivisme yang selalu 

mencoba melakukan perubahan (social change) di tengah masyarakat secara langsung. Dengan 

kata lain, ia merupakan tokoh kunci, yang begitu berani melakukan transformasi sosial dan 

merespon segala permasalahan kontemporer yang ada saat ini.  

Inilah salah satu alasan yang masuk akal untuk mengkaji kembali konsep pendidikan 

pembebasan dalam pemikiran Mansour Fakih, dengan harapan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa pokok pikiran dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  



1. Bagaimana konsep pendidikan pembebasan Mansour Fakih?  

2. Bagaimana relevansi konsep pendidikan pembebasan Mansour Fakih, terhadap 

pendidikan Islam di Indonesia? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini memiliki tujuan 

untuk: 

1. Untuk menjelaskan bagaimana konsep pendidikan pembebasan Mansour Fakih; 

2. Untuk Mendeskripsikan bagaimana relevansi konsep pendidikan pembebasan 

Mansour Fakih dengan pendidikan Islam di Indonesia. 

 

D. Definisi Operasional 

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam memahami makna dari judul skripsi ini, maka 

disini perlu dijelaskan istilah-istilah yang menjadi kata kunci. 

1. Pendidikan Pembebasan 

Konsep pendidikan pembebasan pada dasarnya sudah menjadi perbincangan 

yang cukup lama bagi kalangan pakar, dan ini menjadi salah satu persoalan yang 

harus dihadapi dengan sungguh-sungguh.12 Karena hal itu menyangkut permasalah 

pemanusiaan manusia. 

Pembebasan berasal dari kata bebas. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, 

bebas artinya lepas atau merdeka. Kebebasan artinya kemerdekaan, tidak terikat, 

                                                           
12 Paulo Freire et al., Menggugat Pendidikan Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis. (Yogyakkarta: 

Pustaka Pelajar, 2009). Hal. 434 



tidak terganggu dan tidak diwajibkan. Sedangkan pembebasan adalah hal, cara atau 

hasil pekerjaan membebaskan.13 

Konsep pendidikan pembebasan oleh Mansour Fakih dijelaskan dalam 2 teori 

yaitu Pendidikan Pemberdayaan dan Pendidikan Kritis. Dari kedua konsep itu 

diharapkan bisa memberikan pencerahan bagi para pendidik secara khusus serta 

semua kalangan masyarakat secara umum untuk melakukan perubahan terhadap 

pendidikan. 

Pendidikan pembebasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pendidikan 

yang tidak mengekang nilai-nilai pembebasan yang sejatinya dimiliki oleh siswa. 

Yang diantaranya adalah pendidikan kritis, Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam 

tentang penelitian konsep pendidikan pembebasan. 

2. Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Islam 

Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai kebebasan yang bersifat tidak 

membelenggu. Baik itu yang membelenggu fisik atau Psikis. Iman yang kokoh 

sejatinya digunakan sebagai semangat untuk melakukan segala hal dari sifat yang 

lemah, baik fisik ataupun materi. Maka nilai pembebasan dalam Islam yang dijadikan 

penelitian ini adalah untuk menjadiakan keyakinan agama yang kuat dan mendalam 

sebagai pengalaman nilai-nilai ajaran yang konsisten sebagai kekuatan pembebas dari 

segala hal yang membelenggu.  

Sedangkan belenggu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu 

yang mengekang kebebasan berfikir dan kebebasan bertindak. Selama tidak 

                                                           
13 Badudu dan Zain, “Kamus Umum Bahasa Indonesia” (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 140 



bertentangan dengan prinsip-prinsip pengajaran agama. Oleh karena itu peneliti ingin 

secara lebih dalam mengkaji pendidikan pembebasan dalam perspektif Islam yang 

sebenarnya. 

3. Relevansi Pendidikan Pembebabasan bagi Pendidikan Islam    

Islam adalah agama pembebasan karena "Islam memberikan penghargaan 

terhadap manusia secara sejajar, mengutamakan kemanusiaan, menjunjung tinggi 

nilai-nilai demokrasi dan keadilan, mengajarkan berkata yang hak dan benar, dan 

mengasihi yang lemah dan tertindas". Ayat-ayat Al Qur'an misalnya, diantaranya 

"...Kami bermaksud memberikan karunia kepada orang-orang tertindas di bumi. Kami 

akan menjadikan mereka pemimpin dan pewaris bumi...".14 Hal ini semakin 

menegaskan bahwa asal usul diturunkannya Islam (dan juga rasul-rasul) adalah untuk 

membebaskan manusia dari belenggu ketertindasan dan ketidaksadaran.15 

Nabi Muhammad dalam perjalanan sejarahya, telah mekalukan sebuah gerakan 

pembebasan yang cukup besar. Nabi Muhammad bukan saja melakukan 

pembebabasan terhadap kaum perempuan yang selama berabad-abad telah tertidas 

oleh budaya Arab yang memarginalkan peran perempuan dalam berbagai sektor 

publik, tetapi juga mewajibkan kepada setiap Muslim untuk menuntut ilmu 

pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan inilah, umat Islam diharapkan mempunyai 

“kesadaran terhadap realitas”. Dalam pandangan Asghar Ali Engineer, ilmu 

                                                           
14 QS. Al-Qasas [28]:5 

15 Lihat misalnya Musa dengan melakukan pembebasan bagi kaum Israel atas Fir’un, Luth dengan upaya 
membebaskan kaumnya dari “hegemoni” nafsu heteroseksual, Ibrahim melakukan pembebasan dari tekanan 
Namruj, dan lainnya. 



pengetahuan ini dapat dihubungkan dengan nur (cahaya), artinya dengan ilmu 

pengetahuan manusia mampu terbebas dari kegelapan menuju cahaya keselamatan.16 

 

4. Mansour Fakih 

Tokoh yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah DR. Mansour Fakih, 

seorang tokoh sosial dan juga pendidik lulusan  Fakultas Filsafat dan Teologi, IAIN 

Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hampir 20 tahun, pria yang lahir di Bojonegoro Jawa 

Timur ini juga menekuni peran sebagai fasilitator program pendidikan kerakyatan di 

berbagai ORNOP di Indonesia. Fakih juga sebagai pendiri dan pernah menjabat 

sebagai direktur INSIST.17 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian tentang Mansour Fakih ini 

diharapkan mempunyai  manfaat. Dan manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis.  

1. Secara Teoritis, penelitian ini digunakan sebagai salah satu panduan dalam 

pengembangan pendidikan secara umum dan pendidikan Islam secara khusus ke arah 

yang lebih maju melalui pendidikan pembebasan ini. Di samping itu dalam penelitian 

ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas problematika pendidikan saat ini, 

sehingga dengan penelitian ini hasilnya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat. 

2. Secara Praktis, penelitian ini memberi manfaat bagi para pembaca pendidikan dan 

bisa dijadikan bahan refrensi tambahan baik di perpustakaan Universitas 

                                                           
16 Asghar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan (Yogyakarta: 1993), hlm 46 

17 Mansour Fakih et.al., Pendidikan Populer, Membangun Kesadaran Kritis (Yogyakarta: INSIST  Press, 
2005), hal. 273.  



Muhammadiyah Malang secara umum maupun di perpustakaan Fakultas Agama 

Islam secara khusus. Penelitian ini juga memberikan kontribusi tentang konsep 

pembebasan pendidikan Islam dan pengembangan pendidikan dalam dunia 

pendidikan.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini adalah library research atau kajian pustaka. Kajian pustaka 

yang mengungkapkan konsep-konsep baru dengan cara membaca dan menganalisis 

segala tulisan Mansour Fakih yang ada tentang pendidikan, politik, maupun kebudayaan. 

Bahan bacaan meliputi buku-buku, teks jurnal, majalah-majalah ilmiah dan hasil 

penelitian yang berhubungan dengan wacana tersebut.18 Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif, di mana data yang hendak diteliti, adalah data-data yang memiliki 

kualitas makna-makna tertentu. Atas penggalian terhadap makna-makna tersebut, 

diharapkan akan menemukan makna-makna terhadap realitas, peristiwa, aktivitas sosial, 

persepsi dan pemikiran yang diajukan sebagai obyek pewacanaan atau diskursus utama 

penelitian.19 

 

2. Objek Studi 

Penelitian ini dikhususkan pada pemikiran pendidikan DR. Mansour Fakih seputar 

konsep pendidikan pembebasan. Adapun yang menjadi objek studi dari judul yang 

diambil adalah beberapa buku karya DR. Mansour Fakih. 

                                                           

       18 M. Pidarta, Studi tentang Landasan Kependidikan; Jurnal, Filsafat, Teori dan Praktik Kependidikan 
(Jakarta: 1999), hal. 3-4. 
       19 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan   (Bandung:  2007), hal. 60. 



  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini merupakan penelitian berbentuk library research, maka 

penelitian ini disebut juga dokumentasi dan terlebih dahulu peneliti melakukan pencarian 

segala buku yang ada karya DR. Mansour Fakih dan juga buku-buku penunjang yang 

relevan. Selain buku, peneliti juga melakukan pencarian terhadap teks, dokumen-

dokumen yang tidak diterbitkan karya DR. Mansour Fakih. Buku, teks, dan dokumen-

dokumen tersebut dinamakan dengan sumber data. Dan adapun sumber data tersebut 

dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.  

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data asli yang berasal dari karya DR. 

Mansour Fakih berupa buku-buku, jurnal, dan teks diantaranya adalah: 

a) Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi LSM di 

Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) 

b) Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010) 

c) Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi (Yogyakarta: Insist Press, 

2005)  

d) Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2002)  

e) NGOs in Indonesia: Hegemony and Social Change (Center for 

Internasional Education, University of Massachusetts) 



f) Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1996) 

g) Pendidikan Pembebasan: Membangun kesadaran Kritis (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar 2001) 

h) Idiologi dalam Pendidikan (Pengantar buku Idiologi-Idiologi Pendidikan, 

William F.Oneil) 

i) Membaincang feminisme, Diskursus gender Perspektif Islam (Surabaya: 

Risalah Gusti, 1996) 

j) Komodifikasi sebagai Ancaman kemanusiaan, Pengantar buku 

Kapitalisme Pendidikan, Francis X Wahono, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2001). 

k) Catatan Pengantar Bahasa Sebagai Media Dominasi, Pengantar Buku 

Arwan Tuti Artha, Bahasa dalam Wacana Demokrasi dan Pers 

(Yogyakarta: AK Group, 2002) 

l) Modul Pendidikan Orang Dewasa, Belajar dari Pengalaman; Biarkan 

Mereka Bicara; Budaya Bisu dan Lain-lain. (P3M). 

2) Sumber Data Sekunder 

Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari buku-

buku, jurnal dan teks penunjang yang representatif dengan tema/judul penelitian 

ini. 

 

4. Teknik Analisis Data 



Analis data adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan data, 

mengorganisasikan serta memilih atau memilah menjadi satuan yang dapat dikelola 

serta mencari dan menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dpat 

diceritakan kepada orang lain.20 Proses mencari dan mengatur secara sistematik, data-

data atau bahan-bahan penelitian yang ditemukan di lapangan, dan tujuan dari analisis 

data adalah membantu meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang diteliti 

olehnya.21   

 Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis wacana. Adapun 

makna dari Analisis Wacana adalah: 

Istilah wacana (discourse) yang berasal dari Bahasa Latin, discursus, telah 
digunakan baik dalam arti terbatas maupun luas. Secara terbatas, istilah ini 
menunjuk pada aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang mendasari 
penggunaan bahasa baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Secara 
lebih luas, istilah wacana menunjuk pada bahasa dalam tindakan serta pola-
pola yang menjadi ciri jenis-jenis bahasa dalam tindakanAnalisis wacana, 
dalam arti paling sederhana adalah kajian terhadap satuan bahasa di atas 
kalimat. Lazimnya, perluasan arti istilah ini dikaitkan dengan konteks lebih 
luas yang mempengaruhi makna rangkaian ungkapan secara keseluruhan. 
Para analis wacana mengkaji bagian lebih besar bahasa ketika mereka saling 
bertautan. Beberapa analis wacana mempertimbangkan konteks yang lebih 
luas lagi untuk memahami bagaimana konteks itu mempengaruhi makna 
kalimat.22    

 
Dalam analisis data yang menggunakan analisis wacana pada penelitian ini, 

haruslah mempertimbangkan konteks yang lebih luas agar seorang peneliti bisa 

mengetahui bagaimana konteks mempengaruhi kalimat atau teks yang diteliti. 

                                                           
20 Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 2007), hlm, 346 

21  Mukhtar, Erna Widodo. Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif. (Yogyakarta: Avyrouz, 2000) .hal. 
123. 

22   Mudjia Rahardjo, Analis Wacana dalam Stuti Keislaman Sebuah Pengantar Awal, diakses pada 
tanggal 13 Januari 2013 dari http://mudjiarahardjo.com/artikel/230-.html.  



Disamping hal itu, analis wacana tidak hanya dipergunakan dalam satu penelitian saja 

akan tetapi bisa dipakai dalam penelitian lain termasuk bisa dipakai dalam penelitian 

lapangan.23 

Berdasarkan analisis yang dipakai untuk menganalisa data terhadap analisis 

wacana maka dapat ditemukan ciri-ciri dan karakteristik yang terdapat pada analisis 

wacana yaitu.24  

1. Ciri-ciri analisis wacana 

a. Membahas makna yang terkandung di dalam sebuah teks. 

b. Usaha memahami makna yang terdapat  dalam kontes, teks dan situasi. 

c. Pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantik. 

d. Mengarahkan pemakaian bahasa pada pemakaian bahasa secara fungsional. 

2. Adapun karakteristik dari analisis wacana kritis adalah sebagai berikut: 

a.   Tindakan. Wacana dapat dipahami sebagai tindakan, yaitu 
mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Sesorang berbicara, 
menulis, menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berhubungan 
dengan orang lain.  

b. Konteks. Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana 
seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Wacana dipandang, 
diproduksi, dimengerti dan dianalisis dalam konteks tertentu. 

  
c. Historis, menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu dan tidak 

dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks. 
 
d. Kekuasaan. Analisis wacana kritis harus mempertimbangkan elemen 

kekuasaan. Wacana dalam bentuk teks, percakapan atau apa pun tidak 
dipandang sebagai sesuatu yang alamiah wajar dan netral tetapi 
merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan yang 

                                                           
23  Ibid. 

24  Yoce Aliah Darma, Analisis wacana Kritis (Bandung: 2009), hal. 15 



dimaksudkan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan 
masyarakat.25 

 

Dari cri-ciri dan karakterisktik yang tertera di atas maka penelitian yang 

menggunakan analisis wacana sebagai analisis datanya tentu haruslah memperhatikan 

tindakan, konteks, historis dan kekuasan. Pada masa penulis menulis teks tersebut. 

Pendeskripsian sebuah teks harus sesuai dan menggunakan analisis yang tepat untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti beranggapan 

bahwa analisis wacana sangat tepat digunakan dalam penelitian ini. 

Selain itu, alasan peneliti menggunakan analisis wacana ini dan tidak 

menggunakan analisis isi adalah karena analisis isi tidak mampu untuk menentukan 

contoh yang sangat relevan sesuai dengan yang di inginkan peneliti dan juga tidak 

mampu memberikan definisi oprasional dari topik yang diteliti.26  

Oleh karena itu, analisis wacana menurut peneliti sangat cocok apabila 

digunakan dalam penelitian yang menggunakan model penelitian studi teks terhadap 

studi tokoh ini. Dan diharapkan dari analisis wacana ini dapat ditemukan makna yang 

sesuai dengan apa yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Bab I Pendahuluan, pendahuluan ini ditulis guna mencapai Sasaran tujuan dan 

maksud awal dari Penulisan penelitian ini. Pembahasan pada bab ini meliputi Latar 

                                                           
25  Andre Yuris, Studi Analisis Wacana Kritis, diakses pada tanggal 13 Jauari 2013 dari 

http://andreyuris.wordpress.com 
26  Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif  (Jakarta: 2010), hal. 118. 



Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi 

Operasional, Metode penelitian, dan Sistematika Pembahasan.  

Bab II Kajian Pustaka, bab ini akan membahas tentang Konsep Kunci yaitu 

berhubungan dengan konsep pendidikan Mansour Fakih yaitu pendidikan pembebasan, 

pendidikan dan pemberdayaan serta pendidikan dan humanisasi. 

Bab. III Biografi Mansour Fakih dalam bab ini akan dibahas tentang riwayat 

kehidupannya, perjalanan pendidikan, perjalanan karir, hasil karya ilmiahnya dan 

Pemikirannya tentang pendidikan. 

Bab IV Isi atau pemaparan hasil penelitian. Bab ini berisi tentang makna konsep 

pendidikan pembebasan, relevansinya dengan pendidikan Islam di Indonesia.  

Bab. V Kesimpulan dan Saran.  

 


