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1. PENDAHULUAN 

Consciousness raising atau peningkatan kesadaran merupakan salah satu strategi 

komunikasi yang penting untuk mencapai perubahan sosial dalam pembangunan atau 

pengembangan masyarakat. Karena tujuan pembangunan akan sulit direalisasikan apabila 

masyarakat tidak memiliki kesadaran akan kondisinya sendiri yang memerlukan 

intervensi untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Dengan kata lain, strategi 

komunikasi pembangunan tidak akan efektif tanpa adanya proses penyadaran ataupun 

peningkatan kesadaran daripada masyarakat yang menjadi target utama pembangunan. 

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui tentang consciousness raising ini dan 

kaitannya dengan proses pembangunan atau pengembangan masyarakat.  

Makalah ini bertujuan untuk mengedepankan wacana tentang consciousness raising 

dalam konteks pembangunan atau pengembangan masyarakat. Dalam pembahasannya, 

penulis berangkat dari definisi mengenai consciousness raising serta konsep dan sejarah 

perkembangannya yang akan menjabarkan tentang consciousness raising dari perspektif 

gerakan perempuan dan kesadaran kritis Paulo Freire, kemudian akan dibahas tentang 

aspek dan pendekatan consciousness raising sebagai strategi komunikasi pembangunan 

dan aplikasinya dalam pengembangan masyarakat yang akan dijelaskan dengan studi 

kasus. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Definisi Consciousness raising 

Consciousness raising dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai peningkatan kesadaran. 

Kesadaran dalam konteks consciousness raising yang dibahas adalah berkaitan dengan 

kondisi seseorang yang berkaitan dengan hidupnya dalam mencapai kehidupan yang lebih 

baik. Meisner (2014:155) mendefinisikan consciousness raising sebagai “suatu strategi 

perubahan sosial yang merupakan bentuk komunikasi ataupun aktivitas apapun 

lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seseorang atau masyarakat 

tentang kondisi spesifik mereka dan/atau cara untuk mengatasinya”. 

Terminologi consciousness raising digunakan lebih banyak untuk mendeskripsikan 

strategi gerakan perempuan dalam feminisme gelombang kedua. Para aktivis perempuan 

menggunakan strategi komunikasi yang berbasis pada membangkitkan kesadaran 

perempuan akan ketertindasan mereka untuk mengedepankan isu-isu yang berkaitan 

dengan gender. Selain itu, consciousness raising dapat juga merujuk pada istilah Bahasa 

Inggris dari conscientização (Bahasa Portugis) atau konsientisasi (Bahasa Indonesia) 

yang berarti penyadaran yang berkaitan dengan teori Paulo Freire yang banyak digunakan 

dalam pendekatan komunikasi pembangunan di masa kini. Bagian berikut akan 

membahas consciousness raising dari perspektif teori feminisme maupun teori Freire. 
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2.2. Consciousness raising dari perspektif feminisme 

Consciousness raising mendapatkan momentum pada era feminisme gelombang kedua, 

dimana consciousness raising ini diusung sebagai sebuah strategi komunikasi yang 

dominan dalam gerakan pembebasan perempuan di era tahun 1960an dan 1970an. 

Strategi komunikasi ini pada awalnya diterapkan organisasi New York Radical Women 

pada tahun 1967 dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan menjadi strategi 

komunikasi utama bagi pada feminis gelombang kedua (Kelly, 2009). Dalam konsepnya, 

consciousness raising sebagai suatu strategi retoris berfondasi pada ideologi Marxis dan 

berkembang dari pengalaman gerakan buruh dan hak-hak sipil pada era lampau (Sowards 

dan Renegar, 2004; Rogers, 2010).  

Oleh para feminis gelombang kedua, consciousness raising digunakan untuk 

menumbuhkan pengertian tentang status sosial dan penindasan perempuan. Strategi 

komunikasi ini meliputi yang utama adalah berkumpul dalam kelompok yang memiliki 

sekumpulan peraturan yang disepakati bersama (Kelly, 2009). Peraturan tersebut lebih 

berupa pedoman atau guideline dibanding peraturan yang saklek, dalam artian guideline 

ini dapat “dilanggar” atau diubah berdasarkan situasi. Pada umumnya, kelompok-

kelompok ini berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

- Tidak ada laki-laki yang hadir dalam kelompok, sebagai bentuk “protes” atas 

eksklusi perempuan dalam masyarakat dan struktur kekuasaan yang ada 

- Tidak ada perempuan yang tidak diikutsertakan 

- Bersifat non-hierarkis 

- Diskusi bersifat terbuka 

- Mengedepankan sikap positif terhadap perempuan lain dalam kelompok 

- Mengelola kelompok sebagai ruang yang aman, dapat dipercaya dan tidak 

mengancam, sehingga partisipan merasa nyaman dan tidak terkekang 

(Kelly, 2009). 

Dalam kelompok-kelompok ini, perempuan berdiskusi tentang pekerjaan, keorangtuaan 

dan topik lain yang relevan dengan kehidupan mereka, dalam tujuan untuk menghasilkan 

pengetahuan baru tentang kehidupan perempuan sebagai dasar dari aktivisme. 

Pengetahuan ini berbasis pada pengalaman pribadi mereka. Mereka berasumsi bahwa 

informasi lebih baik dan berharga jika berasal dari kehidupan dan pengalaman sehari-hari 

dari para perempuan dibandingkan berbasis pada penelitian dan literatur formal. 

Informasi inilah yang digunakan dalam aktivisme mereka dan kegiatan politiknya seperti 

yang dilakukan pada gerakan sosial lainnya. 

Sebagai tujuan dari consciousness raising, Rogers (2010) mengidentifikasi tiga hasil yang 

diharapkan dari proses consciousness raising yang berkaitan dengan feminisme ini: 

1. Perempuan mengembangkan pandangan sendiri yang independen dari ide-ide 

yang telah disosialisasikan kepada mereka sebelumnya untuk mereka pegang dan 

percayai 

2. Mengakhiri rasa terisolasi perempuan, sehingga mendayakan mereka untuk 

merasa lebih tidak teralienasi satu sama lain. Dengan tidak merasa terisolasi, maka 

perempuan akan lebih percaya diri. 

3. Memperluas analisis masalah yang diidentifikasi pada level personal menjadi 

level politis dalam upaya memecahkan masalah perempuan tersebut melalui jalur 

politik dan permainan kekuasaan yang ada. 
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Hasil atau outcome terakhir berintikan gagasan “the personal is political”, yang 

merupakan esensi utama consciousness raising. Gagasan “the personal is political” 

dalam konteks pembangkitan kesadaran feminisme berarti pengalaman pribadi 

perempuan memiliki hubungan dengan fakta politik bahwa laki-laki memiliki kekuasaan 

di masyarakat atas perempuan (Kelly, 2010). Mereka melawan pendirian laki-laki yang 

tidak memperhatikan pengalaman-pengalaman ketertindasan perempuan sebagai sesuatu 

yang perlu diintervensi dalam level publik atau politik, karena laki-laki – yang merupakan 

simbol kekuasaan – menganggap pengalaman ketertindasan ini sebagai sesuatu yang 

personal atau pribadi. 

Consciousness raising berasal dari pengalaman ketertindasan. Consciousness raising 

menekankan refleksi dalam upaya untuk mengerti pengalaman pribadi perempuan dalam 

kaitannya dengan masyarakatnya, dan menekankan aksi dalam upaya mengubah kondisi 

masyarakat. Para pemikir feminis merasa bahwa proses ini paling efektif diilakukan 

melalui aksi kolektif, meskipun perempuan juga dapat memperoleh kesadaran atas 

ketertindasan mereka secara individu (Collins, 2001). Dengan cara ini, perempuan dapat 

berbagi perasaan dan pengalaman pribadi mereka dan mendengarkan perasaan dan 

pengalaman yang lain. Elemen perasaan ini membuat perempuan memperoleh hubungan 

yang lebih kuat dan bermakna dengan isu-isu yang didiskusikan. Lebih lanjut menurut 

Collins (2001), melalui cara berbagi dalam kelompok inilah perempuan menjadi sadar 

bahwa situasi pribadi mereka memiliki baik dasar maupun solusi yang bersifat sosial-

kemasyarakatan dan politis. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat kemiripan prinsip consciousness raising yang 

diusung para feminis dengan prinsip pembangkitan kesadaran kritis (critical 

consciousness raising) yang digagas Freire, yang akan dibahas selanjutnya.  

 

2.3. Konsientisasi: Kesadaran kritis Paulo Freire 

Proses konsientisasi, yaitu pembangkitan kesadaran kritis atau critical consciousness 

raising (conscientização dalam Bahasa Portugis, bahasa asli Freire) yang digagas Paulo 

Freire, merupakan proses pembangkitan kesadaran yang berakar dari ilmu pedagogi atau 

pendidikan dan pengajaran, khususnya pendidikan orang dewasa. Aspek yang mendasari 

konsientisasi Freire ini mirip dengan prinsip consciousness raising para feminis yang 

telah dijabarkan sebelumnya, yaitu berasal dari ketertindasan dan mengedepankan aksi 

kolektif dan dialog dalam mencapai perubahan sosial. Akan tetapi, konsientisasi Freire ini 

berbeda dengan consciousness raising pada gerakan perempuan karena pada 

consciousness raising gerakan perempuan dapat melibatkan transmisi pengetahuan yang 

telah dipilah sebelumnya (preselected knowledge), dimana peningkatan kesadaran terjadi 

pada pengungkapan pengetahuan tersebut (Goldbard, 2006). Sedangkan dalam 

konsientisasi Freire, peningkatan kesadaran berarti mendobrak mitologi yang ada untuk 

meraih tingkat kesadaran baru – khususnya kesadaran akan ketertindasan, menjadi 

"obyek" dari kuasa seseorang daripada "subyek" yang memiliki keinginan sendiri. Proses 

konsientisasi meliputi mengidentifikasi kontradiksi dalam pengalaman melalui dialog, 

sehingga menjadi bagian dari proses mengubah dunia. 

Freire menemukan bahwa mereka yang dirugikan dalam masyarakat – kaum tertindas – 

tidak menyadari posisi ketertindasan mereka dan bahkan takut akan kebebasan dan proses 

penyadaran diri sendiri (Freire, 2000). Berangkat dari kenyataan tersebut, Freire 
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mengembangkan suatu proses pembelajaran yang dimulai dari penempatan fisik, 

emosional dan intelektual seseorang untuk kemudian membawa mereka menuju 

kesadaran kritis akan situasi ketertindasan mereka, termasuk di dalamnya mengerti 

tentang struktur dominasi atau kekuasaan, dan apa yang dapat mereka lakukan untuk 

memperbaikinya (Collins, 2001). Bagi Freire, proses konsientisasi atau pembangkitan 

kesadaran kritis ini adalah proses melawan “dehumanisasi” atau proses perjuangan 

“humanisasi”, baik bagi kaum tertindas maupun kaum penindas: 

“Perjuangan untuk humanisasi … hanya mungkin, karena dehumanisasi 

… akan mendorong kaum tertindas untuk berjuang menentang mereka 

yang telah membuat mereka jadi demikian…. Dalam berusaha merebut 

kembali kemanusiaan mereka, kaum tertindas tidak boleh berbalik 

menjadi penindas kaum penindas; tetapi memulihkan kembali 

kemanusiaan keduanya. Demikianlah, hal ini merupakan tugas 

kesejarahan dan kemanusiaan terbesar bagi kaum tertindas: 

membebaskan diri mereka sendiri dan juga kaum penindas mereka.” 

(Freire, 2000: 12) 

Dengan kata lain, menurut Freire, konsientisasi tidak hanya ditujukan untuk mereka yang 

terpinggirkan tetapi juga bagi para penindas mereka atau pemilik kekuasaan, sehingga 

proses pembebasan berlaku terhadap semua manusia – baik yang tertindas maupun 

penindas. 

Freire mengidentifikasi tiga tingkatan kesadaran, yaitu semi-intransitif, naif, dan kritis 

transitif. Di dasar tingkatan kesadaran ini, yang paling bawah yaitu kesadaran intransitif, 

dimana seseorang benar-benar tidak sadar akan posisi mereka dan “hanya terikat pada 

kebutuhan jasmani, tidak sadar akan sejarah dan tenggelam dalam masa kini yang 

menindas” (Manggeng, 2005:42). Sedangkan tiga tingkatan kesadaran lainnya dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Kesadaran Semi-intransitif atau kesadaran magis 

Kesadaran semi-intransitif atau kesadaran magis yang menjadi karakteristik 

budaya yang bisu dan patuh, dimana masyarakatnya tertutup. Tingkat kesadaran 

ini dicirikan dengan penerimaan terhadap penjelasan magis atau eksternal atas 

keadaan individu atau masyarakat, dengan mengatribusi keadaan tersebut kepada 

kekuasaan yang superior atau agen luar dimana mereka tidak memiliki kontrol 

sehingga menyebabkan mereka harus patuh. Kesadaran ini bersifat fatalistik. 

Hidup berarti hidup dibawah kekuasaan orang lain atau hidup dalam 

ketergantungan. 

2. Kesadaran naif 

Tingkat kesadaran ini dimulai dengan penyederhanaan berlebihan atas masalah 

atau menganggap masalah sebagai suatu kebetulan, yang disebut Freire sebagai 

"transitivitas naif". Pada level ini, seseorang sudah memiliki kemampuan untuk 

mempertanyakan dan mengenali realitas, tetapi masih ditandai dengan sikap yang 

primitif dan naif, seperti: mengindentifikasikan diri dengan elite, kembali ke masa 

lampau, mau menerima penjelasan yang sudah jadi, sikap emosi kuat, banyak 

berpolemik dan berdebat tetapi bukan dialog, dan mengindividualisasikan 

masalah. 

3. Kesadaran kritis transitif 
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Tahapan terakhir dalam tingkatan kesadaran Freire adalah kesadaran kritis 

transitif. Dalam tingkat ini, orang berhenti melihat masalah sebagai kebetulan 

tetapi lebih sebagai masalah struktural. Kesadaran kritis ini meliputi membangun 

hubungan dengan kontradiksi sosial dalam masyarakat dan melihat realitas dan 

mengenali kontradiksi tersebut sebagai fakta. Kesadaran kritis transitif ini ditandai 

dengan kedalaman menafsirkan masalah, percaya diri dalam berdiskusi, mampu 

menerima dan menolak. Pembicaraan bersifat dialog yang dua arah dan 

berlandaskan pada kemampuan merefleksi dan melihat hubungan sebab akibat. 

(Collins, 2001; Manggeng, 2005). 

Proses refleksi menjadi bagian penting dalam model konsientisasi Freire. Ini dikarenakan 

refleksi menjadi bagian dalam konsep praksis, suatu siklus aksi-refleksi-aksi. Melalui 

proses inilah orang menjadi sadar sistem ketertindasan yang di dalamnya mereka hidup 

dan mengerti akan cara-cara yang dapat mereka gunakan untuk menantang dan mengubah 

sistem tersebut secara individu maupun kolektif (Collins, 2001). Proses aksi-refleksi ini 

tidak harus menjadi siklus yang teratur karena terjadi secara spontan saat situasi 

memungkinkan (Freire, 2000).  

Proses pergeseran dari kesadaran semi-transitif menuju kesadaran transitif dan pada 

akhirnya meraih kesadaran transitif kritis tidak serta-merta terjadi secara otomatis. Freire 

mengungkapkan perlunya fasilitator atau koordinator, dalam konteks pedagogi yaitu guru 

atau pendidik, yang menginisiasi proses tersebut. Guru dan nara didik dalam hal ini 

adalah sama-sama sebagai subyek dalam memecahkan permasalahan, dimana guru 

bertindak sebagai koordinator yang memperlancar percakapan dialogis dan nara didik 

sebagai partisipan aktif dalam proses dialogis tersebut (Manggeng, 2005). 

 

2.4. Consciousness raising dalam komunikasi pembangunan 

Komunikasi pembangunan telah mengalami beberapa pergeseran paradigma dalam ssatu 

abad terakhir. Pemikiran Freire tentang konsientisasi atau consciousness raising menjadi 

salah satu dasar dalam pembentukan paradigma mutakhir dari komunikasi pembangunan. 

Dalam konteks komunikasi pembangunan, Freire mengawali revolusi besar dalam 

pemikiran ulang tujuan-tujuan komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial. 

Meskipun Freire sendiri bukan akademisi media atau komunikasi, pendekatannya dalam 

pembangunan partisipatoris dan komitmennya dalam keterlibatan masyarakat dalam 

pengembangan mereka sendiri telah meninggalkan jejak yang permanen dalam teori-teori 

yang diasosiasikan dengan komunikasi pembangunan dan komunikasi partisipatoris.  

Menurut Freire, model komunikasi pembangunan yang top-down menimbulkan 

ketergantungan dan bahwa tujuan komunikasi haruslah untuk menghasilkan kebebasan 

manusia, menguatkan dan memberdayakan suara masyarakat dan bahwa masyarakat 

haruslah menjadi yang bertanggungjawab untuk pembangunan dan pengembangan 

mereka sendiri (Thomas, 2009a). Thomas (2009b) bahkan menyebutkan bahwa proyek-

proyek komunikasi pembangunan dan perubahan sosial pada jaman sekarang – yang 

berbasis pada prinsip partisipatoris dan pemberdayaan – adalah lebih kurang semuanya 

berdasarkan pada teori konsientisasi Freire ini. 
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Komunikasi pembangunan yang berdasarkan konsientisasi Freire ini berarti “dialog 

emansipatoris yang mengarah kepada kesadaran dan daya yang lebih luas” (Melkote dan 

Steeves, 2001:299). Maka, komunikasi pembangunan dapat dianggap sebagai alat yang 

digunakan rakyat pada level akar rumput untuk mengambilalih kekuasaan. Alat ini 

digunakan untuk tujuan sebagai berikut: 

 Untuk penyadaran tentang berbagai segi masalah pembangunan dalam daerah 

mereka 

 Mengatur atau mengorganisasi untuk bertindak secara kolektif dan efektif dalam 

menanggapi masalah-masalah tersebut 

 Mengedepankan konflik yang membelah berbagai kelompok kepentingan 

 Menjadi terpolitisasi, dalam arti belajar memberikan alternatif terhadap berbagai 

situasi masalah dan menemukan solusi atas berbagai masalah 

 Menjadi “terteknisisasi”, dalam arti mendapatkan berbagai alat yang diperlukan 

untuk menggerakkan solusi yang telah didapat oleh dan dari masyarakat 

(Bessette, 1996). 

 

Kritik Freire terhadap proses “pendidikan gaya bank” melahirkan postulat bahwa tujuan 

pendidikan adalah untuk membebaskan, dimana proses pendidikan harus berdasarkan 

partisipasi dan konten pendidikan harus dibangun dari pengetahuan atau kearifan lokal, 

menguatkan kebutuhan lokal dan meningkatkan kesempatan hidup masyarakat lokal. Jika 

dikaitkan dengan komunikasi pembangunan, “pendidikan gaya bank” dianalogikan 

sebagai proses top-down dalam penyuluhan pembangunan yang berpendekatan 

modernisasi dan difusi-inovasi. Proses ini, menurut Freire, memperbudak pikiran karena 

tidak memberikan ruang untuk berpikir, mengevaluasi atau mengkritisi sehingga 

menguatkan sifat pasif (Freire, 2000). Dengan demikian, pendekatan komunikasi 

pembangunan berubah menjadi berdasarkan prinsip partisipatoris yang berbasis budaya 

lokal untuk menghasilkan masyarakat yang berdaya atas upaya mereka sendiri.  

Dalam komunikasi pembangunan yang berlandaskan prinsip partisipatoris, pembangunan 

dilihat sebagai proses pemberdayaan. Carr (2003) menganalisis peran konsientisasi dalam 

pelaksanaan pemberdayaan, dimana konsientisasi merupakan bagian penting dalam siklus 

pemberdayaan yang bermula dari suatu posisi (ketertindasan) yang membangkitkan 

kesadaran (konsientisasi) dan melahirkan aksi politik dan menghasilkan perubahan 

(Gambar 1). Lebih lanjut menurut Carr: 

“..konsientisasi secara simultan merupakan proses yang analitis, 

konstruktif, dan memobilisasi yang penting dalam pelaksanaan 

pemberdayaan (Gambar 1, b). Konsientisasi secara inheren bersifat 

analitis karena berupaya menginterpretasikan struktur dan diskursus 

yang membingkai pengalaman seseorang (Gambar 1, b1). 

(Konsientisasi) juga konstruktif dan kreatif, karena seiring dengan orang 

mengerti tentang struktur dan diskursus yang sarat kekuasaan, mereka 

dapat memulai mencari ranah alternatif, melahirkan posisi subyek yang 

lain yang memungkinkan. Ini adalah proses pembentukan identitas 

(Gambar 1, b2). Sehingga, dengan membuka serangkaian kesempatan 

tentang bagaimana seseorang dapat menjadi dan bagaimana seseorang 

dapat bertindak, proses ini menginspirasi mobilisasi untuk perubahan.” 

(Carr, 2003:15-16). 
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Gambar 1. Proses pemberdayaan (diadaptasi dari Carr, 2003) 

 

Pentingnya konsientisasi atau consciousness raising secara umum dalam pembangunan 

juga diungkapkan oleh Ife dan Tesoriero (2006:176), yang menyatakan bahwa “ide 

mengenai consciousness raising menjadi inti dalam pengembangan masyarakat, dan 

merupakan bagian penting dalam proses tersebut”. Berdasarkan prinsip consciousness 

raising para feminis maupun konsientisasi Freire, Ife dan Tesoriero (2006) 

mengidentifikasi empat aspek dari consciousness raising dalam pembangunan dan 

pengembangan masyarakat, dimana aspek-aspek tersebut dapat terjadi pada saat yang 

sama dalam suatu proses consciousness raising dan tidak harus linear. Keempat aspek 

tersebut adalah: 

1. Menghubungkan yang pribadi menjadi politis atau “the personal is political”, 

seperti yang dilakukan para feminis dalam model consciousness raising gerakan 

perempuan mereka. 

2. Membangun hubungan dialogis. Consciousness raising dapat dengan mudah 

berubah menjadi proses indoktrinasi fasilitator komunikasi pembangunan, 

sehingga harus terus direfleksi untuk kembali kepada prinsip dialogis dimana 

setiap orang saling belajar satu sama lain melalui proses komunikasi yang 

horizontal dengan menghargai nilai dan kearifan local untuk bergerak menuju aksi 

kolektif. Gagasan pembelajaran kolaboratif yang resiprokal ini yang 

mendekonstruksi struktur kekuasaan merupakan kondisi awal dalam proses 

consciousness raising yang efektif yang membebaskan. 

3. Saling berbagi pengalaman ketertindasan. Kesadaran kolektif akan timbul dari 

berbagi pengalaman ketertindasan dan bagaimana kaum tertindas mengerti dan 

mendefinisikan pengalaman dan ketertindasan tersebut. Gagasan perpindahan dari 

pengalaman individual menjadi pengalaman bersama dan kemudian meraih 

kesadaran kolektif adalah inti dari consciousness raising. Proses berbagi ini tidak 

hanya dalam bentuk diskusi kelompok, tetapi juga dapat difasilitasi oleh media 

4. Membuka peluang untuk aksi. Consciousness raising hanya akan 

memberdayakan apabila berhasil membantu mereka untuk tidak hanya 

menempatkan pengalaman mereka dalam struktur dan diskursus ketertindasan 

yang lebih luas tetapi menggerakkan mereka menuju aksi untuk berubah. Idealnya 

proses ini terjadi secara kolektif, karena aksi kolektif lebih kuat dan efektif 

dibandingkan aksi individual, dan pembangunan identitas kolektif aktivis dapat 

konsientisasi 

posisi aksi politis 

perubahan 

interpretasi 
 

b

  

b2  b1  

siklikal 
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menjadi hasil yang memiliki kekuatan yang hebat dalam proses consciousness 

raising.  

Dalam prakteknya, proses consciousness raising meskipun seringnya terjadi melalui 

diskusi kelompok, dapat juga difasilitasi oleh media. Media yang digunakan beragam dari 

mulai media massa seperti radio, televisi dan cetak, media rakyat, media komunitas 

sampai media baru yang difasilitasi teknologi informasi dan komunikasi seperti teknologi 

seluler (telepon dan SMS) dan Internet (media sosial, email, dan sebagainya).  

 

 

3. PEMBAHASAN 

3.1. Consciousness raising anak petani dalam Komunitas Belajar 

Qaryah Thayyibah 

Bagian terakhir dari pembahasan ini akan membahas mengenai studi kasus yang 

berkaitan dengan consciousness raising dalam konteks komunikasi pembangunan. Kasus 

yang diambil adalah Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah, yang menerapkan prinsip 

consciousness raising dalam proses pendidikan mereka.  

Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT) berlokasi di Desa Kalibening, Salatiga, 

Jawa Tengah. Sederhananya, Qaryah Thayyibah adalah sekolah yang menyediakan 

pendidikan menengah untuk anak-anak (SMP dan SMA) dan berkembang menjadi 

“universitas”. Namun para penggagas dan mereka yang terlibat dalam KBQT lebih suka 

menggunakan istilah “komunitas belajar” daripada sekolah karena prinsip dan 

pengoperasian mereka berbeda dengan sekolah pada umumnya: yaitu prinsip pendidikan 

berbasis komunitas. 

Definisi “komunitas belajar” yang diidentifikasikan dalam KBQT ini berarti: 

“sekelompok orang yang anggota-anggotanya saling belajar dan 

mengajar secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah 

kehidupan sehari-hari dan memajukan kehidupan mereka… Jika seluruh 

anggota masyarakat terus belajar, dapat menyelesaikan kehidupan 

mereka secara swadaya, dan berhasil mencapai kehidupan yang maju 

dan sejahtera, mereka bisa dinamakan sebagai masyarakat maju 

(advanced society).” (Prihantoro,  2012:5) 

Sedangkan pendidikan berbasis komunitas yang diadopsi KBQT mengandung pengertian 

bahwa pendidikan harus berasal dari komunitas dan hasilnya dikembalikan kepada 

komunitas untuk digunakan dalam mengembangkan komunitas itu sendiri. Prinsip 

pendidikan KBQT adalah: (1) pendidikan yang membebaskan, (2) keberpihakan pada 

seluruh warga belajar, (3) partisipatif, (4) kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat 

sekitar, (5) kerja sama, (6) evaluasi yang berpusat pada subyek didik, dan (7) percaya diri 

(Prihantoro, 2012).  

Dalam prakteknya, ini berarti nara didik diberikan kebebasan untuk belajar apa yang 

mereka inginkan dengan cara mereka sendiri. Tidak ada jadwal pelajaran, semua 

ditentukan oleh nara didik. Tidak ada kelas tempat belajar, semua wilayah dapat menjadi 
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kelas bagi mereka; di gedung sekolah (Resource Center), masjid, sawah, dan lain-lain. 

Pendidikan dikelola bersama oleh komunitas yang terdiri dari warga desa, perangkat desa, 

orangtua, guru, dan nara didik (SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah, 2007). Pembelajaran 

dimediasi dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dan alam sekitar 

sebagai laboratorium alami (Bahruddin, 2007). Hasil pembelajaran tidak dievaluasi 

dengan ujian tertulis tetapi dalam bentuk karya kreatif seperti karya tulis ilmiah maupun 

populer, film, musik dan karya seni.  

KBQT didirikan pada tahun 2003 oleh Ahmad Bahruddin, warga desa Kalibening yang 

saat itu mengepalai Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah, dimana KBQT 

mengadopsi namanya. KBQT menerima murid dari Desa Kalibening dan sekitarnya – 

yang kebanyakan berasal dari orangtua petani atau buruh tani, walaupun pada 

perkembangannya banyak menerima peserta didik dari luar daerah yang ingin mengecap 

pendidikan alternatif ala KBQT ini.  

Dalam menganalisis seberapa besar KBQT telah menerapkan consciousness raising, 

penulis menggunakan empat aspek consciousness raising yang digagas Ife dan Tesoriero 

(2006), yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Menghubungkan yang pribadi menjadi politis.  

Masalah pendidikan pada awal pendirian KBQT adalah jarak sekolah yang cukup 

jauh (akses), biaya pendidikan yang mahal, dan kualitas pendidikan yang 

dipertanyakan. Masalah yang diidentifikasi Bahruddin ternyata dialami oleh 

beberapa keluarga lain di Desa Kalibening. Sehingga, masalah ini tidak murni 

masalah pribadi, tetapi terkait dengan struktur kekuasaan yang ada, yang membuat 

anak-anak mereka menjadi sulit untuk memperoleh pendidikan yang menjadi hak 

mereka. Dengan sukses menghubungkan masalah pribadi ini sebagai sesuatu yang 

politis, Bahruddin mendirikan KBQT yang berprinsip consciousness raising atau 

meningkatkan kesadaran para nara didiknya agar di masa depan kelak tidak 

mengalami masalah pendidikan yang dirasakan oleh orangtua mereka. 

 

2. Membangun hubungan dialogis.  

Hubungan dialogis antara nara didik dan fasilitator atau pendamping dalam KBQT 

dibuat mendekati teori pendidikan pembebasan Freire yang mengedepankan 

proses komunikasi horizontal dimana tidak ada pihak yang lebih “tahu”, dengan 

demikian semua pihak, baik nara didik maupun pendamping, sama-sama belajar 

melalui proses dialog untuk mencapai kesadaran kritis yang menjadi tujuan 

pembelajaran. Seperti yang diungkapkan Bahruddin (2009):  

“Dalam banyak hal kami memberikan kepercayaan kepada anak-

anak untuk menentukan apa yang terbaik menurut mereka, bukan 

menurut guru ataupun orangtua, asalkan tidak fatal atau bukan 

kejahatan. Kepercayaan yang diberikan ternyata berhasil 

mengembangkan kreativitas anak-anak dan kemampuan mereka 

berinovasi.” (Bahruddin, 2009) 

 

3. Saling berbagi pengalaman ketertindasan.  
Para nara didik dalam KBQT dituntut untuk belajar dengan cara berbagi 

pengalaman-pengalaman melalui proses praksis yang melibatkan refleksi dan aksi. 

Proses evaluatif ini dilakukan dalam level paling kecil kelompok consciousness 

raising yaitu level kelas dan juga level komunitas. Evaluasi pada level kelas 
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dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, tanpa sederetan aturan yang baku, 

begitupun evaluasi pada level komunitas. Evaluasi pada level komunitas meliputi 

diskusi antar para stakeholder KBQT untuk mendiskusikan beragam masalah dan 

mencari solusi atas masalah tersebut. Prinsip evaluasi ini kurang lebih mengikuti 

penjabaran Kelly (2009) tentang prinsip diskusi consciousness raising gerakan 

perempuan, antara lain: bersifat non-hierarkis, diskusi terbuka, mengedepankan 

sikap positif dan mengelola kelompok sebagai ruang yang aman, dapat dipercaya 

dan tidak mengancam, sehingga partisipan merasa nyaman dan tidak terkekang.  

 

4. Membuka peluang untuk aksi 
Hasil pembelajaran di KBQT telah membangkitkan kesadaran nara didik akan 

keadaan mereka, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan 

perubahan baik bagi diri maupun komunitas. Walaupun tidak terlihat sebagai aksi 

kolektif yang terorganisasi, para „alumni‟ (walaupun di KBQT tidak mengenal 

istilah alumni, karena semua warga KBQT menjadi pembelajar di KBQT 

sepanjang hayat) telah melakukan berbagai kontribusi di masyarakat sesuai 

kemampuan masing-masing. Meminjam istilah Bahruddin, mereka sekarang telah 

“berproduksi” dengan mengeluarkan berbagai karya maupun inovasi. Para warga 

KBQT ini antara lain berproduksi sebagai wiraswasta, petani, penulis buku, dan 

kembali ke KBQT sebagai pendamping adik kelasnya.  

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa KBQT menerapkan prinsip 

consciousness raising dalam pengoperasiannya. Dengan menggunakan strategi 

komunikasi consciousness raising, KBQT telah berada dalam jalur menuju pemberdayaan 

komunitas yang bersifat partisipatif, endogen, dan menghargai kelokalan dalam konteks 

budaya, kearifan dan sumberdaya alam maupun manusia.  

 

4. KESIMPULAN 

Consciousness raising adalah strategi komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan kondisi mereka dan membuat mereka dapat melakukan suatu 

tindakan untuk mengubah kondisi tersebut. Consciousness raising sebagai suatu strategi 

komunikasi mengacu kepada dua aliran yang saling berkaitan: yang pertama, 

consciousness raising digunakan oleh para aktivis perempuan dalam feminisme 

gelombang kedua dalam konteks peningkatan penyadaran perempuan, dan yang kedua, 

consciousness raising mengacu pada konsientisasi yang digagas Paulo Freire yang 

berkaitan dengan pendidikan kaum tertindas untuk mencapai kesadaran kritis transitif 

yang memberdayakan.  

Baik consciousness raising gerakan perempuan maupun versi Freire mengandung prinsip-

prinsip yang sejalan, yaitu: 1) menghubungkan yang pribadi menjadi politis, 2) 

membangun hubungan dialogis, 4) saling berbagi pengalaman ketertindasan, dan 4) 

membuka peluang untuk aksi (kolektif).  

Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah sebagai suatu bentuk sekolah menengah alternatif 

dalam pelaksanaannya telah menerapkan strategi komunikasi consciousness raising ini. 
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