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Sanpio ‘Densus’ 88 

 Kami adalah angkatan 1988. Dalam group Whatsapp (WA) kami pun sepakat memberi 

nama: Sanpio ‘Densus’ 88.  Rupanya penamaan  terhadap group WA bukan suatu kebetulan. 

Dalam kilas balik memori, angkatan kami termasuk yang cukup dekat dengan ‘operasi’ 

intelijen yang menjadi bagian penting dari sistem kerja Detasemen Khusus. Tentu cara kerja 

spionase itu dalam skala dan konteks kehidupan sebagai siswa seminari, di mana-kami- dalam 

bahasa psikologi perkembangan sedang mengalami masa perkembangan dan mencari jati diri. 

Beberapa bentuk kerja ‘mata-mata’ seperti mencuri buah-buahan di gudang penyimpanan, 

memindahkan pisang yang sudah diperam orang lain di tempat yang berbeda, bolos untuk plesir 

ke borong atau ke rumah para guru, sengaja mengklaim kepemilikan kiriman rebok atau 

kompiang lalu mengundang pemilik yang sebenarnya untuk makan bersama (setelah kiriman 

dihabiskan baru diberi tahu kepada pemiliknya), sengaja mengedarkan surat korespondensi 

dari teman perempuan selama pelajaran berlangsung tanpa diketahui guru yang sedang 

mengajar, menulis secara bersama surat korespondensi (minta bantuan teman yang hurufnya 

bagus), menjarah makanan sisa dari patres yang akan dibawa kembali ke dapur. Dan masih 

banyak lagi perilaku bernuansa inteligen lainnya.  

Yang pasti kerja-kerja inteligen di atas menuntut kekompakan, kecermatan, kreativitas, 

kritisitas, soliditas, solidaritas, dan reponsibilitas di antara kami. Mirisnya, setelah dijejaki, tak 

ada satu pun dari antara kami yang berprofesi sebagai polisi, tentara  atau intel (mata-mata). 

Kami sepakat bahwa apa yang kami lakukan dulu mungkin saja termasuk dalam kategori 

‘menyimpang’ atau ‘tidak lazim’ bila dilihat dari sisi perkembangan moral yang normal. 

Namun di sisi lain, sebagai remaja lelaki normal kami merasa bahwa perilaku-perilaku tersebut 

justru ‘wajib’ kami alami. Selain perilaku di atas hendak mengafirmasi identitas sebagai remaja 

lelaki, tetapi ada nilai lain yang muncul secara tidak disadari, yaitu solidaritas, soliditas, 

kreativitas, kejujuran, tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial.  

Kami beranggapan, apa yang dulu kami lakukan masih masuk dalam kategori baik dan 

wajar bila ‘apple to apple’ dengan apa yang dilakukan oleh para remaja sekarang ini. Mungkin 

yang ada pada kami waktu itu adalah sudah cukup kuatnya kemampuan berpikir kritis. Sebab, 

selain karena kami merupakan siswa unggulan dari masing-masing sekolah dasar di Manggarai 

Raya, tetapi juga karena kuatnya suasana pendidikan kritis, baik formal maupun non formal  

yang kemudian terjadi di seminari. Dalam pelajaran bahasa Indonesia dan bahkan pelajaran 

lain (seperti juga dalam mapel Matematika dan bahasa Jerman yang diajarkan oleh Almarhum 

Pater Leo Perik), kami sudah dibiasakan dengan pendekatan dalam dunia jurnalistik, yakni 5 

W + 1 H (What, Who, Where, When, Why dan How). Atau, kebiasaan untuk berdebat di kamar 

makan ketika seseorang memberikan pengumuman/menyampaikan ide, gagasan, kebijakan, 

atau program dari seksi kerjanya. Kebiasaan lain yang menumbuhkan kemampuan dan 

keterampilan berpikir kritis adalah program ‘sidang akademik’ pada minggu tertentu dalam 

bulan. Kegiatan ini banyak manfaatnya dari sisi pengembangan berpikir kritis, dialektis dan 

emansipatoris. Ketika seseorang atau sekelompok orang menyiapkan makalah untuk 

dipresentasikan dan diperdebatkan oleh forum, maka pada kesempatan itu pula terjadi 

pembentukan pola berpikir sistematis, berstruktur dan kritis. Kegiatan yang tak kalah penting 

lainnya adalah kreativitas yang tinggi dalam mengisi tulisan di majalah dinding dan masalah 

Puspita. Nah...bila ada di antara kami ada yang berprofesi sebagai pastor, pendidik, wartawan, 



birokrat, politisi, pengamat politik yang kritis, maka bisa jadi ini adalah dampak instruksional 

dan nurturan dari edukasi dan habituasi yang berskema berpikir kritis.    

 

Urgensi dan Relevansi Isu Pendidikan Kritis  

 Tingginya indeks prilaku menyimpang pada diri siswa SMP/SMA dalam berbagai 

bentuk kejadian seperti tawuran, pornografi, pornoaksi dan narkoba, dll, dan semakin 

banyaknya masalah social yang terjadi di sekitarnya, yang bila tidak ‘selesaikan’ dengan baik, 

secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan runtuhnya sendi-sendi peradaban 

bangsa. Padahal, harapan bangsa untuk generasi muda dengan segala potensi yang dimiliki 

untuk bisa membangun Indonesia pada dua puluh atau tiga puluh tahun lagi, sangat bergantung 

pada kondisi mereka sekarang ini. Mungkin tidak disadari sepenuhnya bahwa bila hal ini terus 

berlanjut,  maka akan terjadi kondisi yang disebut lost generation, yang akan menyebabkan 

adanya lost nation.  

Bangsa-bangsa yang di benua America, Eropa, Australia dan beberapa di Asia, telah 

melihat fenomena ‘generasi yang hilang’ ini sebagai ancaman yang besar bagi konstruksi 

peradabannya. Karena itu dengan segala daya upaya, mereka mengevaluasi pelaksanaan 

pembangunan dan kemudian merancang berbagai bentuk program pendidikan dan 

pemberdayaan demi mengantisipasi berlanjutnya fenomena ini. Salah satu bidang yang 

diandalkan adalah menata dan membangun sistem pendidikan yang berbasis ‘pendidikan 

kritis’. Ketika menjadi salah satu isu yang diangkat dan dikemudian diintegrasikan dalam 

sistem kurikulum yang ada, berarti ada keyakinan pada bangsa-bangsa tersebut bahwa 

pendidikan kritis memiliki ‘kekuatan’ yang dapat diandalkan dalam membentuk generasi 

bangsa yang baik.  

Konsep dan praksis pendidikan kritis dilandaskan pada suatu pemahaman bahwa 

pendidikan terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, kultural, ekonomi, dan 

politik yang lebih luas. Institusi pendidikan tidaklah netral, independen, dan bebas dari pelbagai 

kepentingan, tapi malah menjadi bagian dari institusi sosial lain yang menjadi ajang 

pertarungan kepentingan. Pendidikan harus dipahami dalam kerangka relasi-relasi antara 

pengetahuan, kekuasaan, dan ideologi (Ira Shor & Freire, 1945). Pelbagai kepentingan inilah 

yang akan membentuk wajah institusi pendidikan dan mempengaruhi subyektivitas peserta 

didik. Harus disadari, subyektivitas manusia tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial yang 

lebih luas. Subyektivitas manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang dibaca dan dipelajari, 

lingkungan sekolah tempat manusia belajar, lingkungan sosial tempatnya berinteraksi, 

lingkungan keluarga tempat dia tinggal, sistem informasi, system politik yang mengatur 

kehidupan publik, dan entitas-entitas lain yang turut membentuk dan mempengaruhi kesadaran 

individu. 

Dalam konteks di atas, perlu membangun kesadaran kritis peserta didik agar mereka 

mampu mendemistifikasi kepentingan ideologis yang menyelimuti realitas. Kesadaran kritis 

merupakan kata kunci yang sangat penting, sebab penindasan, dominasi, eksploitasi itu 

berlangsung karena terdegradasinya fakultas kritis manusia. Yang dimaksud dengan berpikir 

kritis (critical thinking) di sini adalah adalah model berpikir (mode of thought) yang mampu 

menyingkap fenomena-fenomena tersembunyi atau melampaui asumsi-asumsi yang hanya 

berdasarkan pengetahuan umum (common sense), tetapi  mengembangkan critical kesadaran 

kritis (critical consciousness). Kesadaran kritis ini tidak bisa dengan cara didepositokan atau 

diimpose dari luar, tapi harus dilahirkan lewat usaha yang kreatif dari dalam peserta didik 

sendiri. Kesadaran kritis tidak dapat dicangkokkan, tapi dibangun lewat kesadaran diri peserta 

didik (Kincheloe, 2008). 

 

 

 



Rekonstruksi Gagasan Berpikir Kritis 

Gagasan tentang pendidikan kritis dan berpikir kritis dapat dilihat dari dialektika 

pemikiran antara mazhab Frankfurt dan Postmodernisme (Habermas, 2006). Mazhab Frankfurt 

memiliki gagasan dan keyakinan bahwa proyek modernisme bertitik tolak pada asumsi 

perlunya meletakkan fondasi dasar bagi kehidupan masyarakat modern dengan bertumpu pada 

universalisme akal, hak dan otonomi individu. Sedangkan, postmodernisme, kebalikannya, 

tidak meyakini apa yang disebut dengan universalisme, yang ada adalah partikularitas, 

pluralitas dan keragaman. Mazhab Frankfrut melihat kebenaran sebagai suatu yang sifatnya 

tetap dan tidak mungkin dapat dirubah lagi. Kebenaran sejati adalah kebenaran yang tetap dan 

memayungi segala bentuk pengerakan kehidupan manusia. Sementara, postmodernisme tidak 

ada kebenaran sejati karena yang disebut dengan kebenaran itu sebenarnya hanyalah 

interpretasi manusia atas realitas itu sendiri yang dihasilkan, tapi cuma konstruksi bahasa 

manusia. Dengan demikian, postmodernisme menganut paham relativisme.  

Merujuk pada dialektika ini,  mazhab Pendidikan Kritis mengambil unsur-unsur 

konstruktif dari mazhab Frankfurt dan posmodernisme yang bisa diadaptasi dalam upaya 

mengkonstruksi satu bentuk pendidikan yang membebaskan dan kritis, di mana dapat menjadi 

medium bagi kritik sosial dan sekaligus mampu menawarkan kemungkinan-kemungkinan 

dikembangkannya ruang publik demokratis (democratic public spheres) (Thahjadi, 2004). Dua 

hal yang ditekankan dalam mazhab ini adalah pemberdayaan diri (self-empowerment) dan 

refleksi diri (self-reflection)  sebagai titik tolak untuk melakukan transformasi social dengan 

berpihak kepada yang lemah (powerless) (McLaren, 1998). Salah satu tema pokok mazhab 

pendidikan kritis adalah tentang kapitalisme karena pengaruhnya yang besar dalam kehidupan 

masyarakat modern. Apa yang dilahirkan dari rahim kapitalisme adalah culture of 

positivism dan rasionalitas teknokratik/instrumental, satu bentuk budaya dan model berpikir 

yang berpengaruh atas laju arah pendidikan. Karena ilmu yang sampaikan kepada peserta didik 

dalam budaya ini adalah ilmu yang mengorientasikan mereka untuk beradaptasi dengan dunia 

masyarakat industri. Proses pembelajaran pun ditekankan pada upaya untuk mengakumulasi 

dan memiliki ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk mengejar profit. Jadilah pembelajaran 

sebagai arena imposisi pengetahuan dari mereka yang menganggap tahu segalanya kepada 

mereka yang tidak mengetahui apa-apa. Lebih dari itu, dalam budaya positivisme, pengetahuan 

cenderung dipisahkan dari dari proses pembentukannya. Seolah-olah keduanya bisa 

dipisahkan. Pengetahuan dianggap seperti “barang jadi” yang siap ditelan peserta didik tanpa 

melalui proses seleksi dan refleksi bersama. Padahal kalau kita memakai perspektif  Paulo 

Freire (1973) dalam The Gnosiological Cycle of  Knowledge, proses pembentukan pengetahuan 

itu secara dialektis berkaitan erat dengan proses penerimaan (Delgaauw, 1988). Keduanya tidak 

bisa dipisahkan. Jika dipisahkan, maka pembelajaran sama saja mengabaikan unsure-unsur 

penting yang perlu dikembangkan di dalam diri peserta didik, seperti refleksi kritis, 

keingintahuan (curiosity), dan dialog. 

Karenanya, pembelajaran yang ditekankan dalam pendidikan kritis adalah bagaimana 

memahami, mengkritisi, memproduksi, dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk 

memahami realitas hidup dan mengubahnya. Metode yang dipakai adalah kodifikasi dan 

dekodifikasi. Kodifikasi mengacu pada proses merepresentasikan fakta yang diambil dari 

kehidupan peserta didik dan kemudian memasalahkannya (problematizing). Sedangkan 

dekodifikasi adalah proses pembacaan atas fakta-fakta tersebut melalui dua metode: deskriptif 

dan analitis. Tahap deskriptif digunakan untuk memahami, meminjam istilah Chomsky (1978), 

“surface structure”, sedangkan tahap analitis digunakan untuk memahami, “deep structure”. 

Dua metode itulah yang dijadikan sebagai alat analisis untuk memahami relasi-relasi antar 

kategori (ideologi, ras, gender, kelas) dalam memahami realitas termasuk di dalamnya dunia 

pendidikan.  



Dari perspektif pendidikan kritis, sekolah diyakini memainkan peranan yang signifikan 

dalam membentuk kehidupan politik dan kultural (Supardan, 2015). Sekolah adalah media 

untuk menyiapkan dan melegitimasi bentuk-bentuk tertentu kehidupan sosial. Sementara itu, 

guru tidak dianggap sebagai pusat segalanya. Ia bukan satu-satunya sumber pemilik otoritas 

kebenaran dan pengetahuan. Dia bukan pemilik tunggal kelas. Hubungan guru-murid bukanlah 

bersifat vertikal seperti yang terjadi di pabrik yang mengidentifikasikan atasn-bawahan atau 

manajer-buruh, tapi bersifat horizontal dan egalitarian. Isi dan materi pembelajaran dalam 

pendidikan kritis tidaklah semata-mata hak prerogative guru, kepala sekolah atau para ahli 

tanpa melibatkan peserta didik. Pendekatan bottom up dan partisipatif lebih dipilih dalam 

mengkonstruksi ini pembelajaran atau kurikulum dengan menjadikan kehidupan peserta didik 

sebagi titik pijak. 

Proses pembelajaran dalam pendidikan kritis lebih menekankan pada aspek  

‘bagaimana berpikir’ (how to think)  daripada ‘berpikir apa’ (what to think). Penekanan pada 

aspek what to think atau materi pembelajaran itu penting, tapi proses atau metodologi untuk 

mendekati materi itu lebih penting. Dengan demikian, proses berpikir, berdebat, 

berargumentasi, mengapresiasi pendapat orang lain, selama masa pembelajaran jauh lebih 

penting daripada materi pelajaran itu sendiri. Karena dalam proses itulah akan terjadi 

kritisisme, sharing ideas, saling menghargai dan penilaian dan evaluasi terhadap pengetahuan. 

Penekanan aspek how to think akan bisa terlaksana jika metode yang dipakai dalam proses 

pembelajaran adalah metode dialogis, bukan metode ceramah. Dialog merupakan sarana 

humanis, sarana untuk menemukan jati diri sebagai manusia, sarana untuk memanusiakan 

manusia. Namun, tetap saja harus diingat, dialog apapun tentang suatu pengetahuan atau nilai 

di kelas harus steril dari upaya untuk mencapai konsensus. Hal ini dimaksudkan agar ada 

kesempatan bagi peserta didik untuk berpikir lewat persepektif mereka sendiri. 

Proses dialog akan menghasilkan apa yang disebut Freire dengan yaitu proses 

berkembangnya kesadaran (conscientization). Konsientisasi adalah proses dimana manusia 

mempunyai kesadaran kritis (critical awareness)  sehingga mampu melihat secara kritis 

berbagai kontradiksi, penyimpangan dan ketimpangan sosial yang ada di sekelilingnya dan 

kemudian ada kesadaran untuk berupaya mengubahnya (McLaren, 1995). Pendidikan kritis 

menganggap bahwa tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesadaran 

peserta didik, dari kesadaran magis dan naïf, menuju kesadaran kritis.  

Demi mendukung peningkatan kesadaran di atas, ada tiga tahapan dasar dalam 

pendidikan (Taylor, 1983; Supardan, 2015). Tiga tahapan itu merupakan derivasi dari filsafat 

praksis. Tahap pertama, adalah naming, yaitu tahap menanyakan sesuatu: what is the problem? 

Tahap ini merupakan latihan untuk mempertanyakan sesuatu, baik itu berkaitan dengan teks, 

realitas sosial ataupun struktur ekonomi-politik. Tahap kedua, adalah reflecting, yaitu dengan 

mengajukan pertanyaan mendasar untuk mencari akan persoalan: why is it happening? Tahap 

ini dimaksudkan agar murid dibiasakan untuk tidak berpikir simplistik, tapi berpikir kritis dan 

reflektif. Tahap ketiga, adalah acting, yaitu proses pencarian alternatif untuk memecahkan 

persoalan: what can be done to change the situation? Ini merupakan tahapan praksis. Memang, 

refleksi dan aksi merupakan dua sisi dari satu koin yang sama dalam pendidikan kritis (critical 

pedagogy). Tiga tahap merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses 

pendidikan. 

 

Habituasi dan Kulturasi Berpikir Kritis  

Tahapan berpikir kritis di atas sudah pasti menuntut pembiasaan dan pembudayaan 

yang intens dalam diri peserta didik. Pembiasaan dan pemberdayaan ini menjadi sangat penting 

karena pada dasarnya berpikir kritis merupakan salah satu model aktivitas kognitif yang 

menuntut keterampilan yang tinggi dalam mengembangkan dan mengaplikasikannya. Dalam 

sejarah perkembangan peradaban bangsa di dunia, kegiatan berpikir kritis ini sudah dilansir 



sebagai salah satu tumpuan dalam mengembangkan karakter manusia dan keadaban 

masyarakatnya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa manusia yang memiliki potensi 

intelektual, memungkinkan dia bisa berpikir dalam mencermati kehidupannya dan kehidupan 

msyarakatnya. Dalam perjalanan sejarah peradaban bangsa di dunia, kegiatan berpikir sosial 

menjadi salah satu kekuatan demi mengkonstruksi kehidupan sosial yang baik.  

Berpikir kritis itu sendiri merupakan salah satu dari empat karakter yang harus dimiliki 

oleh peserta didik pada abad 21, yakni: Komunikasi, kolabarborasi, berpikir kritis dan 

kreativitas.  Sementara, berpikir kritis juga Berpikir kritis menjadi tuntutan ketika masyarakat 

dunia di abad 21 ini mendapat tantangan yang besar dan kuat. Delors dalam Learning: The 

Treasure Within (1996) mengangkat beberapa macam ketegangan yang kasat mata pada 

masyarakat abad ini, seperti ketegangan antara globalisasi dan lokalisasi, antara universalitas 

dan individualitas, antara tradisi dan modernitas, antara kompetisi dan solidaritas, antara 

akselerasi/ekspansi pengetahuan dan  daya serap manusia, dan antara yang spiritual dan 

material. Berbagai ketegangan ini menuntut seseorang untuk mengembangkan kompetensi, 

kapasitas dan kapabilitas dan keterampilannya dalam mengkritisi  berbagai kondisi dan situasi 

sosial yang menjadi dampak dari berbagai ketegangan dan masalah.  Untuk dapat memiliki 

kemampuan berpikir kritis yang baik dan benar maka diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas,  memiliki ketahanan  dan daya saing, mampu berpikir dan bersikap rasional, kritis,  

solutif, alternatif, konstruktif, dan transformative.  

Kemampuan berpikir kritis tidak muncul dan dikembangkan begitu saja pada masa ini, 

tetapi berangkat dari  perjalanan sejarah sejak zaman Yunani kuno sampai zaman modern. 

Dalam hal ini, filsafat kritis menjadi sendi-sendi awal  pengembangan berpikir kritis dan 

selanjutnya kemampuan  berpikir kritis.  Selanjutnya, penulis memberi perhatian pada 

pemikiran Karl Marx tentang dialektika (Blackburn, 2013) dan Jurgen Habermas tentang 

belajar emansipatori (emancipatory learning) untuk menjadi dasar dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dialektika (Inggris; dialectic, Yunani, dialetikos, 

yang berarti bermakna perdebatan/diskusi yang mencerahkan, membebaskan dan transformatif 

(Bagus, 1991). Dialektika dalam pemikiran Marx dipahami sebagai proses pertemuan integral 

antara suatu hal  sebagai ‘pengetahuan awal’ (tesis) dengan hal yang lain sebagai ‘pengetahuan 

kemudian’ (antitesis). Kedua hal di atas dipertemukan menjadi pengetahuan baru (sintesis) 

yang lengkap, utuh dan komprehensif. Dalam menghasilkan sintesis, ada proses integrasi dari 

berbagai hal yang sudah mengalami desintegrasi dalam dirinya. Pengetahuan-pengetahuan 

yang dianggap tidak penting, bersifat dangkal, artifisial dan tidak berkualitas ditanggalkan 

dalam proses yang disebut desintegrasi. Untuk mencapai pengetahuan baru ini dibutuhkan 

sikap kritis, terutama dalam mencermati ‘pengetahuan awal’ sebagai tesis, ‘pengetahuan 

kemudian’ sebagai antitesis, dan selanjutnya memunculkan ‘pengetahuan baru’ sebagai 

sintesis. 

Sementara belajar emansipatori dalam pemikiran Habermas berarti suatu kegiatan 

belajar yang melibatkan pikiran kritis peserta didik dalam mengkonstruksi kesadaran dan 

pengetahuannya. Keterlibatan pikiran kritis peserta didik dalam mengkonstruksi kesadaran dan 

pengetahuannya dilakukan melalui tahapan teknis, praktis dan emansipatoris. Dalam tahapan 

teknis, peserta didik secara kritis mempelajari konten pengetahuannya dan menguasainya 

secara secara struktural dan sistematis. Pada tahapan praktis, peserta didik berpikir untuk 

menghubungkan pengetahuan yang dikuasainya dengan kenyataan sosial dan secara kritis 

menilai relevansi, kecocokan dan kesesuaian pengetahuannya dengan pengalaman sosial 

empirik. Pada tahap ketiga, peserta didik terlibat secara aktif untuk menangani berbagai 

masalah sosial kemasyarakatan yang membutuhkan perbaikan dan jalan keluar.  

Saya kemudian berupaya mensintesis dan mengelobarasi kedua pemikiran ini untuk 

kepentingan konsep pengembangan kemampuan kritis pada diri siswa SMP/SMA. Hal ini 

didasarkan pada urgensi bahwa peserta didik akan kembali menjadi anggota masyarakat dan 



menjadi andalan utama dalam melakukan pengabdiannya dan menerapkan ilmu pengetahuan 

yang sudah diperolehnya di sekolah-sekolah, lebih khusus ketika peserta didik berhadapan 

dengan berbagai fakta dan kenyataan masalah dan ketimpangan sosial.  Salah satu yang dituntut 

darinya adalah kemampuannya kritis terhadap berbagai situasi, kondisi, ketegangan dan 

masalah sosial masyarakat. Kemampuan kritis ini tentunya dimanfaatkan untuk peningkatan 

dan pengembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik, positif dan konstruktif.  

Menurut saya, ada alasan mendasar mengapa emansipatoris dan dialektis ini sangat 

urgen dan relevan dengan usia belajar SMP/SMA, yakni: Pertama, dalam konsep berpikir 

emansipatoris dan dialektis terkandung unsur-unsur yang senantiasa mendorong dan 

mengarahkan seseorang untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan berpikir tingkat 

tinggi (high order thinking) seperti cara berpikir kritis. Berpikir kritis berarti mampu 

menghubungkan pengetahuan, ide, dan gagasannya dengan kenyataan-kenyataan sosial 

empirik yang terjadi di dalam masyarakat (Althusser, 1993).  Kedua, pengembangan-

pengembangan berpikir kritis, menagih kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam diri 

seseorang. Usia belajar sekolah menengah sangat relevan dan cocok untuk mengembangkan 

model kemampuan berpikir kritik sosial ini. Hal ini selaras dengan kemampuan siswa sekolah 

menengah tersebut yang sudah masuk pada tahap berpikir analitis-kritis dan sintesis 

emansipatori. Dengan perpaduan dialektis antara kemampuan belajar teknis, praktis dan 

emansipatoris, siswa sekolah menengah memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kritik sosialnya. Pemberdayaan dan penguatan atas kemampuan-kemampuan ini dapat 

memfasilitasi mereka untuk berpikir kritis terhadap berbagai kondisi dan situasi masyarakat di 

sekitarnya. Pada level teknis aplikatif, dengan keterampilan kritik sosialnya ini, siswa sekolah 

menengah mampu mengeksplorasi, mengakomodasi, mengelaborasi dan mengkorfirmasi 

berbagai masalah sosial yang ada di sekitarnya.   

 

Kembali ke WAG 

 Dalam WAG ini banyak yang kami perdebatkan secara kritis. Politik, ekonomi, 

kesehatan, pendidikan, kenangan masa lalu (teman kores), keadaan rumah tangga (tentu bagi 

mereka yang keluarga), dan hal-hal nyeleneh lainnya. Bahkan saking sengitnya perdebatan 

tentang (pilihan) ideologi politik, sampai ada yang terpaksa ‘pamit’ dari group (tentu masuk 

lagi setelah melalui pendekatan yang alot). Kalau saya menulis opini biasanya soft copy saya 

kirim ke grup untuk sekedar mendapat masukan dan catatan kritis. Dari masukan dan catatan 

kritis itu saya akhirnya mendapat banyak hal untuk perbaikan. Inilah kami, Sanpio ‘Densus’ 

88. Kompak, solider dan tetap kritis. Namun di atas semuanya, kami semua akan topi buat sang 

jenderal kami: Pater Leo Perik, SVD! Rest in Peace! 


