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Abstrak 
 

Memahami keragaman dan perbedaan, memerlukan adanya kesediaan memahami diri 

secara utuh. Dalam proses pembelajaran, idealnya tidak melulu bersifat materialistik, namun menjadi 

sebuah proses menyeluruh yang melibatkan diri dan kesadaran, intelektualitas, emosi, spritualitas, 

estetika dan realitas sosial yang melingkupi kehidupan seseorang. Memahami secara utuh menjadi 

signifikan bagi masyarakat dengan diversitas tinggi, seperti halnya Indonesia. Kajian ini akan 

mengurai landasan teoritik paradigma pendidikan holistik, sebagai pijakan dalam menanamkan 

pemahaman akan keragaman sebagai sebuah kenyataan, dan membangun karakteristik pembelajar 

yang demokratis, egaliter, adil serta menghargai keragaman. Sekaligus menyusun proyeksi-proyeksi 

penerapannya dalam praktik pedagogi di lingkungan perguruan tinggi. Pendidikan holistik 

menempatkan mahasiswa bukan semata-mata pengkaji objek material, namun pelaku aktif yang 

mampu mengelaborasikan pengetahuan, rasa, spiritualitas dan kekuatan konteks realitasnya. 

Hadirnya perspektif holistik berperan dalam membangun pemahaman dan penghargaan terhadap 

adanya keberbedaan (toleransi). Pemahaman dan kesadaran yang utuh dari pendidikan holistik pada 

akhirnya menggugurkan keyakinan-keyakinan yang tidak akurat, irasional dan generatif, yang 

seringnya menjadi sumber prasangka dan diskriminasi. 

 

 
Kata Kunci: Pendidikan holistik, toleransi, konstruk personal.  

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Menjadi berbeda adalah hak manusia, sebagai keluaran atas kemampuannya dalam 

berpikir, merasa dan bertindak. Bahwasanya seseorang yang telah dewasa, dianggap 

mampu dan layak untuk memegang otonomi dirinya, yang melandasi adanya 

kesamaan intrinsik atas manusia dalam indentitas yang beragam. Perbedaan sebagai 

sebuah pilihan dan kenyataan idealnya dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan 

secara epistemologis sebagai sebuah otonomi, dalam konteks demokrasi hal ini 

adalah representasi dari Strong principle of equality (Dahl, 2007). 

Namun, idealisasi diatas rupanya tidak mudah dicapai, perbedaan (kelompok, 

ideologi, keyakinan) masih sering mendapatkan penentangan, tekanan, atau bahkan 

mailto:tellmatiwa@unima.ac.id


 

419 

 

ancaman dalam konteks sosial politik masyarakat Indonesia. Sebagai gambaran, 

meninjau laporan Setara Institute (2018) selama tahun 2017 telah terjadi 201 

tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang tersebar di 26 

provinsi. Kelompok minoritas keagamaan tersebut secara berpola mengalami 

beberapa tindakan pelanggaran, yang dominan antara lain; penyesatan informasi, 

penggrebekan, diskriminasi, intimidasi, penyegelan Rumah Ibadah, pembubaran 

kegiatan keagamaan, pembekuan, penyerangan, ujaran kebencian serta adanya 

larangan untuk ibadah. Diluar pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara, 

pelaku paling banyak adalah aksi kolektif dari kelompok warga ataupun ormas 

tertentu (Setara Institute, 2018).  

Kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tersebut memuat satu 

kesamaan, yakni adanya penolakan atau ke-engganan mengakui dan menghargai 

perbedaan pada kelompok atau anggota masyarakat lain, yang seringnya ditujukan 

kepada kelompok minoritas. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai adanya 

intoleransi, yang dapat mengancam kebebasan dan demokrasi. Ketika upaya-upaya 

untuk menekan, mengancam dan menyingkirkan yang berbeda demi menghasilkan 

homogenitas muncul semakin kuat, maka nilai demokrasi dan bahkan martabat 

manusia yang bebas dan merdeka akan terkalahkan oleh anggapan pentingnya sebuah 

kepastian dan keamanan (Gibson, 2011).  

Sikap menerima perbedaan dan menjunjung demokrasi, bukan menjadi keluaran 

spontan akan sebuah ideologi, pemikiran ataupun seruan semata. Namun menjadi 

manifestasi atas berbagai hal, informasi, pengetahuan dan pengayaan internal dalam 

kehidupan seseorang. Seseorang bisa saja menyatakan dirinya toleran, atau menerima 

perbedaan, bukan karena dirinya memahami apa itu perbedaan, dan hakikat 

perbedaan, namun seringnya karena orang tersebut belum menemukan kontradiksi 

ataupun konsekuensi dari sebuah perbedaan. Faktor konformitas ataupun kepatuhan, 

bisa saja menjadi faktor besar dari munculnya pernyataan “saya toleran” pada banyak 

orang, ini tentu bukan sebuah situasi yang kita harapkan mampu menjaga kesatuan 

dalam keberagaman Indonesia. 
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Maka toleransi idealnya diletakkan dalam konstruksi kesadaran, yang terbentuk 

dari adanya pengetahuan, pemahaman dan penghayatan atas nilai-nilai perrbedaan 

yang adalah aktual dalam kehidupan sehari-hari. Meninjau pemikiran Husserl (Cairn, 

2012), sebuah kesadaran tidak terbentuk dengan sendirinya, terlebih kesadaran akan 

yang (orang) lain, ketika seseorang hanya dihadapkan pada realitas dirinya (saja), dan 

juga menjadi objek atas realitas yang ditemuinya (sebuah perspektif), maka “yang 

lain” juga akan ditempatkan sebagai objek dari diri seseorang tersebut.  

Memahami manusia sebagai sebuah kumpulan atau potongan-potongan identitas, 

barangkali bisa membantu dalam melihat seberapa banyak hal yang dimiliki, diterima 

atau melekat dalam diri orang tersebut. Namun, perspektif tersebut akan menemui 

titik buntu dalam mengurai esensi dasar manusia, bahwa seberapa banyak identitas, 

nilai, ataupun fragmen kehidupan yang dimiliki, seseorang akan tetap membangun 

sebuah makna atau keberadaan yang tunggal akan dirinya. Menjadi manusia, adalah 

tunggal dalam setiap sisi dan sudut pandangnya. Steiner (2001) menyebut tentang 

manusia sebagai sebuah kesatuan, atau holistik, yang tak terpisahkan atas bagian-

bagian dalam dirinya, walau itu bertentangan atau bertolak belakang.  

Elaborasi dan integrasi menjadi hal penting dalam membangun diri holistik, 

menyadari segala aspek kehidupan sebagai unsur pembentuk yang tak mungkin 

ditinggalkan. Kepekaan, aktualitas, keyakinan gerak, pengetahuan dan spiritualitas 

menjadi nilai-nilai yang dibutuhkan dalam menjalin benang merah atas unsur-unsur 

diri dan untuk selanjutnya mengartikan konteks kenyataan yang dinamis dan 

beragam.  

 

B. PENDIDIKAN HOLISTIK, SEBUAH TINJAUAN  

 

Membangun manusia yang utuh dan terintegrasi menjadi salah satu tujuan besar 

pendidikan holistik. Pendidikan holistik dapat ditempatkan sebagai salah satu 

paradigma yang mengutamakan jalinan pengalaman dan realitas sebagai pijakan 

membangun pengetahuan dan kesadaran. Pendidikan holistik tidak hanya bertujuan 

membuat siswa atau pembelajar menjadi pintar, mampu ataupun bisa, namun secara 

utuh menyiapkan pembelajar untuk memahami berbagai aspek-aspek kehidupan, 
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mampu secara terus-menerus mengembangkan diri, dan yang paling utama adalah 

mampu menemukan dan memahami dirinya secara utuh (Barnett, 1997).  

Salah satu tokoh pendidikan holistik, Ron Miller (1992) menegaskan bahwa 

pendidikan perlu menempatkan visi yang lebih luas dan besar, yakni kepada diri 

manusia secara utuh. Pengalaman dan realitas adalah dua hal yang tidak boleh 

ditinggalkan dalam proses pembelajaran, karena dari pengalaman dan kenyataan 

sebuah makna dapat tertanam kuat. Pendidikan menurut Miller (1992) selayaknya 

ditempatkan sebagai bagian integral dari proses kehidupan yang lebih besar.  

Menurut Baxter Magolda (2000), pembelajaran holistik bersifat multidimensi dan 

melibatkan unsur-unsur epistemologi, hubungan interpersonal dan intrapersonal. 

Bahwa untuk memahami kompleksitas dunia, mengambil tindakan, memecahkan 

masalah atau bahkan menghasilkan pengetahuan baru, seorang pembelajar harus 

terlibat dalam hubungan yang otentik dan matang dengan orang lain, memiliki sistem 

kepercayaan yang terinternalisasi, dan memiliki identitas yang terintegrasi. Magolda 

(2000) menegaskan bahwa tanpa meyakini siapa dirinya, dan apa yang dia percayai, 

akan sulit bagi seorang pembelajar untuk mengevaluasi dan menafsirkan 

pengetahuan baru yang dihadapinya.  

Satu ciri khas dari pendidikan holistik adalah pengakuan akan peran spiritualitas 

dalam proses kehidupan dan pembelajaran. Salah satuunya ditegaskan oleh Forbes 

(2003) dengan menggambarkan pendidikan holistik sebagai sekelompok keyakinan, 

perasaan, prinsip, dan gagasan umum yang memusatkan perhatian pada 

pengembangan manusia setinggi mungkin. Namun demikian pandangan spritualitas 

yang dikembangkan oleh para tokoh pendidikan holistik adalah terpisah dari dogma 

agama ataupun keyakinan tertentu. Asumsi spiritualitas yang mendasari pendidikan 

holistik adalah bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terkait, dan segala hal 

tersebt merupakan bagian dari keseluruhan. Spiritual menegaskan pada adanya 

substansi dasar yang saling bersinergi, dan menempatkan manusia sebagai salah satu 

unsur di dalamnya.  

John P. Miller (2007) mensintesiskan pendidikan holistik sebagai pendekatan 

yang mencakup tiga prinsip utama: 1) Koneksi, yakni pentingnya mengintegrasikan 
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materi/mata pelajaran dalam konteks sosial dan alam, serta membangun 

kesinambungan dengan aspek subjektivitas dalam diri pembelajar; 2) Inklusi, bersifat 

terbuka bagi pembelajar dengan berbagai karakteristik dan menyediakan pendekatan 

pendidikan yang mampu mengakomodasi perbedaan dalam gaya belajar; 3) 

Menciptakan kesetimbangan antara berbagai aspek pembelajaran (individu dan 

kelompok, pemikiran analitik dan pemikiran intuitif, konten dan proses, ataupun 

pembelajaran dan penilaian). 

Sedangkan Ron Miller (1999) menjelaskan bahwa pendidikan holistik memiliki 

beberapa karakteristik, yakni 1) Berupaya memelihara perkembangan seluruh 

manusia; 2) Meletakkan diri pada hubungan yang egalitarian, terbuka, dan 

demokratis; 3) Berkaitan dengan pengalaman hidup (bukan “keterampilan dasar”); 4) 

Mengakui bahwa budaya diciptakan oleh manusia dan dapat diubah oleh manusia, 

maka budaya yang mapan memiliki kemungkinan untuk digubah kembali; 5) 

Memberikan penghormatan mendalam untuk hidup dan untuk sumber kehidupan 

yang tidak diketahui atau yang tidak pernah dapat diketahui. 

Secara umum dapat dinyatakan bahwa tujuan utama pendidikan holistik adalah 

untuk “memelihara kemungkinan dan potensi atas perkembangan manusia, lebih 

dibandingkan dengan perhatian berlebih pada bentuk-bentuk pengetahuan dasar 

maupun akuisisi keterampilan tertentu. Pendidikan holistik terutama berkaitan 

dengan pengembangan keseluruhan (fisik, intelektual , emosional, dan spiritual) dari 

individu.  

Pendidikan holistik berhasil mendapatkan perhatian dan penghargaan dalam ruang 

pembelajaran modern. Beberapa tokoh besar dalam pendidikan meletakkan 

perspektifnya dalam paradigma ini, seperti Maria Montessori, Regio Emillia, 

Pestalozzi, Waldorf dan masih banyak lagi. Namun demikian, implementasi 

paradigma holistik khususnya di tingkatan pendidikan tinggi belum sepenuhnya 

terurai dengan detail. Maka kajian ini selanjutnya berusaha menguraikan nilai-nilai 

pendidikan holistik dalam konteks pendidikan tinggi (universitas) dan menarik 

relevansinya dalam upaya membangun karakter demokratis dan toleran dari 

pembelajar (mahasiswa).  
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C. PIJAKAN DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN HOLISTIK 

 

Menyadari perbedaan, merupakan salah satu aspek yang didalami dan 

diperhatikan dalam pendidikan holistik untuk menstimuli berkembangnya kesadaran 

kritis akan perspektif keberagaman, sekaligus menjadi tantangan awal dalam 

mencapai kesadaran diri seutuhnya. Sifat interkoneksi antar manusia, bersandar pada 

pemahaman bahwa manusia adalah interdependen, memiliki ketergantungan besar 

terutama terhadap lingkungan dan konteks sosial tempatnya berada, berperan, 

berposisi yang tertuang dalam pola relasinya (Wasserman & Faust, 1994). Sifat 

interkoneksi antar manusia, mendasari asumsi bahwa pada dasarnya terdapat 

kesetaraan dan otonomi pada tiap-tiap individu, yang terhubung dalam kesempatan 

dan peran-peran tertentu. 

Maka prinsip demokrasi dapat dipastikan kehadirannya dalam paradigma 

pendidikan holistik. Sifat partisipasi yang setara dan terbuka ditegaskan oleh Eisler 

(2006), bahwa pendidikan holistik menyerukan sistem yang menghargai kerjasama, 

partisipasi kelompok, adanya pengambilan keputusan bersama dan struktur 

egalitarian. Ke-berdaya-an dan kebermaknaan hanya bisa diperoleh ketika setiap 

orang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan membangun cara-cara yang 

berarti (meskipun berbeda), tanpa dikekang oleh sistem yang kaku dan otoritarian 

baik secara ekonomi, sosial maupun budaya (Eisler, 2006). 

Keterkaitan dan keberpihkan pendidikan holistik terhadap demokrasi ditegaskan 

oleh Ron Miller (2002, 2007), dengan menyebut bahwa pendidikan holistik sangat 

memedulikan kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Seseorang memiliki 

kebebasan untuk meraih kebebasan dan berkembang sesuai dengan keunikan mereka, 

mengikuti kepentingan pribadi mereka, sekaligus melibatkan diri dalam ruang sosial 

dan politik secara kritis. Maka diri yang utuh dan holistik, akan memiliki kekuatan 

politik diri, yang merdeka, bebas dan aktual (Miller, 2007). Implementasi perspektif 

demokrasi dalam pendidikan holistik dinyatakan dalam terbukanya relasi antara 

pengajar dan pembelajar, penghargaan terhadap pengalaman dan pengetahuan 

pengajar dan pembelajar, memfasilitasi kerjasama antar individu dan kelompok, 
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keterbukaan atas keputusan dan adanya ruang partisipasi untuk setiap pihak yang 

terlibat (Miller, 2007).  

Maka pencapaian diri yang utuh dan terintegrasi dari pendidikan holistik selaras 

dengan pembentukan ruang, lembaga atau organisasi demokratis yang 

memungkinkan berkembangnya aspirasi dan partisipasi beserta atribut keberagaman 

yang terkandung didalamnya. John Dewey (1996) menyatakan hanya lingkungan 

demokratis yang memberikan individu memiliki kebebasan untuk mengekspresikan 

pemikiran dan gagasan mereka, pilihan untuk berpartisipasi, dan kekuatan untuk 

menciptakan dan melakukan transformasi, sekaligus mengembangkan tanggung 

jawab sosial terhadap kelompok dan masyarakat.  

 

D. PEMBELAJAR KRITIS DALAM PENDIDIKAN HOLISTIK 

 

Salah satu tujuan besar pendidikan holistik adalah menciptakan pembelajar kritis 

(Miller, 2006; Barnett, 1997; Hare, 2010; Magolda, 2001). Hal tersebut tentunya 

selaras dengan tujuan pendidikan tinggi (universitas), yakni mengembangkan, 

menguatkan dan selanjutnya mereproduksi pemikiran kritis dan demokratis.  

Berpikir kritis dapat diartikan sebagai cara berpikir (tentang subjek, konten atau 

apapun) dimana si pemikir meningkatkan kualitas pemikiran dengan mengambil alih 

struktur yang melekat dalam pemikiran sebelumnya, dan menerapkan standar 

intelektual pada pemikiran yang dimunculkannya (Paul & Elder, 2001). Membangun 

pembelajar kritis tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan ontologis tentang apa arti 

sebenarnya menjadi diri di dunia, serta bagaimana diri menjalin hubungan dengan 

dunia (Barnett, 1997).  

Membangun pemikiran kritis melalui pendidikan holistik dicapai dengan 

menanamkan kepemilikan atas pengetahuan yang dipelajarinya. Pendidik atau 

pengajar dalam hal ini bertindak aktif mengembangkan rasa kepemilikan akan 

pengetahuan pada peserta didik, dengan terlebih dahulu melibatkan diri dalam 

konstruksi pengalaman para peserta didik. Pengalaman pendidik/pengajar dalam 

menggali dan memiliki pengetahuan sangat penting untuk disampaikan/dibagi, 
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sebagai cerminan pengalaman, pendalaman, dan interaksi sang pendidik/pengajar 

dengan apa yang telah dipelajarinya (Barnett, 1997). 

Paul dan Elder (2001) menyebutkan bahwa pemikiran kritis tidak dapat dilepaskan 

dari aspek pembangunan keyakinan (kepercayaan diri) dan kemandirian. Sifat kritis 

hanya akan tercipta tatkala seseorang memiliki keyakinan terhadap dirinya. Disinilah 

peran dari pendidik/pengajar holistik, yakni memberikan keyakinan kepada peserta 

didik dengan mengembangkan kemandirian personal dalam sebuah aktivitas sosial 

yang bermakna. Maka pendidikan holistik pada akhirnya akan mendorong 

munculnya pembelajar kritis, yang memiliki rasa kepemilikan atas pengetahuan, 

mampu menyatakan sikap berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya untuk 

selanjutnya memungkinkan dalam mengambil tindakan yang bisa 

dipertanggungjawabkan dalam situasi nyata (Patel, 2003).  

Sifat interaktif dari aktivitas sosial penuh makna dalam pendidikan holistik, dapat 

diselaraskan dengan karakter pendidikan konstruktivisme. Pendekatan 

konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana 

pengetahuan disusun dalam pemikiran pelajar secara aktif dan tidak diterima secara 

pasif dari orang disekitarnya. Maka pembelajaran mendapatkan maknanya pada diri 

si pembelajar, sebagai hasil upayanya dan interpretasi atas proses yang 

melingkupinya (Kelly, 2003).  

Kelly (2017) menyebut konstruk sebagai elemen pengetahuan, yang digunakan 

untuk menginterpretasi atau menafsirkan dunia. Proses berpikir seseorang tidak 

pernah bisa dilepaskan dari konstruk personal, baik ketika seseorang 

menginterpretasikan hal-hal yang terjadi, namun juga ketika dirinya menyusun 

rencana atas kejadian di masa yang akan datang. Teori konstruk personal (Personal 

construct theory) meletakkan dasar berpikir pada bahwa proses internal seseorang 

secara psikologis dijembatani oleh cara orang tersebut mengantisipasi peristiwa-

peristiwa, yang kemudian di dielaborasikan oleh sebelas corollaries (akibat wajar) 

(Kelly, 2017).  

Setiap manusia, menurut Kelly adalah seorang peneliti, yang memiliki gagasan 

atau bahkan teori tersendiri mengenai dunia. Masing-masing individu tersebut akan 
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menguji dan menyatakan hipotesis atas gagasannya dalam dunia nyata (Kelly, 2017). 

Hal tersebut dilandasi adanya imajinasi individu tentang realitas yang memberikan 

makna bagi setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupannya. Perilaku manusia, 

sangat berkaitan dengan bagaimana seseorang tersebut melihat dan 

menginterpretasikan masa depan, ini menjadi apa yang disebut dunia personal oleh 

Kelly (2003).  

Beberapa asumsi dasar yang diajukan Kelly dalam Personal Construct Theory 

yakni manusia pada dasarnya berorientasi ke masa depan, memiliki kemampuan 

untuk menafsirkan dan mengkonstruksikan lingkungannya, serta mampu 

mengembangkan rumusan-rumusan alternatif tentang fenomena. Pembelajar tidak 

hanya menjadi kandidat peraih gelar, namun menjadi pelaku aktif yang berupaya 

mengembangkan dunia personalnya untuk mencapai masa depan yang lebih baik 

(Patel, 2003; Salmon, 2003).  

Selanjutnya pendekatan Personal Construct Theory dalam pendidikan holistik 

dapat ditempatkan untuk; 1) Menciptakan pembelajar yang holistik dan kritis; 2) 

meraih sistem konstruksi pribadi pembelajar; 3) mendorong pembelajar untuk 

menghubungkan dan mengambil kepemilikan atas pengetahuan yang dipelajari, 

sekaligus kritis terhadap metode-metode dalam membangun pengetahuan. Dengan 

memunculkan konstruksi pribadi siswa, pendidikan holistik menciptakan ruang bagi 

makhluk kritis. Pendekatan ini selaras dengan pandangan konstruktif, bahwa bahwa 

tidak ada realitas objektif atau kebenaran absolut, tetapi hanya cara alternatif untuk 

menafsirkan peristiwa-peristiwa (Patel, 2003). 

 

E. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HOLISTIK DI PERGURUAN TINGGI 

 

Pembelajaran di Universitas (perguruan tinggi) dalam perspektif  Kellyian 

ditandai dengan transformasi peran pengajar dari tahap sebelumnya (sekolah 

menengah). Mahasiswa sebagai pembelajar muncul sebagai rekan dalam 

mengembangkan pengetahuan, maka memunculkan tantangan adalah tugas yang 

sangat penting bagi pengajar/dosen (Salmon, 2003). Situasi kekurangan pengetahuan 

atau kesadaran akan ketidaktahuan perlu dimunculkan dalam diri mahasiswa, untuk 
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selanjutnya menjadi pijakan dalam mendorong mahasiswa untuk bergerak mencari 

dan mengeksplorasi (Kelly, 2003).  

Basis kelas konstruktivis dan holistik di perguruan tinggi mendorong 

pengajar/dosen untuk tidak mengajarkan pada mahasiswa bagaimana cara 

menyelesaikan perrsoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong 

mahasiswa untuk membangun pendekatan dan menemukan cara untuk 

menyelesaikan masalah (Fromm, 2003; Kelly, 2003). Pengajar/dosen dalam hal ini 

tidak menjadi sumber nilai dan kebenaran, namun berperan sebagai fasilitator untuk 

menstimulasi pemikiran dan mendorong mahasiswa untuk saling bertukar pendapat 

dan memberikan sikap (setuju/tidak setuju) terhadap pendapat yang lain.  

Upaya menciptakan pembelajar yang holistik dan kritis di perguruan tinggi 

melalui pendekatan Personal Construct Theory dapat dirumuskan dalam beberapa 

hal (Kelly, 2000; Patel, 2003; Fromm, 2003), yakni: 

1. Selaras dengan tujuan pendidikan holistik, maka sangat penting bagi pengajar 

untuk mengetahui tipe atau karakteristik pembelajar (mahasiswa-nya). Pengajar 

pada tahap ini perlu mengajukan pertanyaan awal untuk menggali harapan 

pembelajar, misalnya dengan bertanya“Tipe orang seperti apa yang anda 

harapkan muncul?” atau “apa yang anda harapkan muncul dari diri anda, saat 

memelajari.... ini?” 

2. Membangun kerangka pengetahuan sangat penting dalam setiap proses 

pembelajaran, maka pada tahap ini aktivitas perkuliahan berupa ceramah, 

diskusi, ataupun seminar (kuliah terbuka) memegang urgensi dalam 

menciptakan landasan konstruksi pengetahuan pembelajar. Hal utama dalam 

aktivitas ini adalah menciptakan interaksi berbasis masalah (problem centered 

approach). Proses ini menjadi dasar untuk memperkenalkan pengetahuan, yang 

nantinya dihubungkan dengan konstruksi pribadi mereka. 

3. Pengajar holistik mendorong pembelajar (mahasiswa) untuk menguraikan 

sistem konstruksi dirinya, untuk kemudian menarik keterkaitan dengan materi 

pengetahuan yang telah disampaikan. Mengacu pada pendekatan konstruksi 
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personal, maka setidaknya dapat dimunculkan tiga tahapan pertanyaan untuk 

mengeksplorasi pembentukan konstruk personal pada pembelajar, yaitu: 

a. Tahap eksplorasi. Mahasiswa diminta untuk menuliskan daftar atas hal-hal 

yang dianggap penting atau menonjol dari materi yang disampaikan. Penting 

ditekankan bahwa mahasiswa dalam hal ini tidak diminta untuk 

merangkum/menyadur atau bahkan mengikuti silabus (supaya tampak 

paham), namun mengidentifikasi hal-hal menarik, berbeda dan penting 

dalam perspektif mereka sendiri. Tujuannya adalah mengumpulkan materi 

belajar sesuai dengan bagaimana para siswa melihat dan membedakan 

mereka dengan kata-kata mereka sendiri. Pertanyaan yang diajukan adalah 

“Hal apa yang berhasil dikenali atau diidentifikasikan oleh mahasiswa dari 

materi yang disampaikan?” 

b. Tahap asosiasi. Pada tahap ini, pengajar mendorong mahasiswa untuk 

menarik relevansi antara pengalaman, ekspektasi dan pernilaian personal 

dengan hal-hal yang dianggap penting atau menonjol tersebut (daftar yang 

sudah dibuat). Dalam penerapan yang lebih sederhana, mahasiswa 

selanjutnya diminta untuk menyusun deskripsi atas asosiasi item 

pembelajaran (secara bebas dan fleksibel) dengan berdasar pengalaman 

personal dari mahasiswa. Pertanyaan dasar yang diajukan “Bagaimana hal-

hal tersebut ditafsirkan oleh mahasiswa? 

c. Tahap Konstruksi, yakni memberikan kerangka kategorisasi atau 

pengelompokan atas asosiasi-asosiasi yang telah dibuat oleh mahasiswa. 

Pembelajar diminta untuk mengelompokkan hubungan atau asosiasi yang 

mereka temukan, sekaligus memberikan interpretasi atas hubungan-

hubungan tersebut. Pertanyaan untuk tahap ini “Bagaimana konstruk (hasil 

penafsirasn) tersebut diorganisir?” 

4. Tahap selanjutnya adalah mengangkap konstruksi personal ke dalam ruang 

lebih besar. Yakni dengan memertemukan konstruksi personal antar pembelajar 

untuk mencapai sebuah kesadaran akan adanya perbedaan, penolakan atau 

bahkan pertentangan. Setidaknya memertemukan konstruksi personal antar 
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pembelajar untuk mencapai sebuah kesadaran akan adanya perbedaan, 

penolakan atau bahkan pertentangan terdapat dua upaya yang perlu dilakukan 

pengajar, yakni mendorong eksplorasi ke ranah kontekstual (atas 

permasalahan) untuk memecahkan masalah, serta membangun kerjasama 

antara pembelajar dalam membangun kesetaraan, pemahaman, dan 

penyimpulan atas kontradiksi-kontradiksi yang muncul. Hal tersebut terjadi 

karena pengetahuan yang dipelajari bisa jadi bertentangan dengan sistem 

konstruksi pribadi siswa, maka mengetahui kontradiksi dan memahami konteks 

perbedaan menjadi sangat penting dalam hal ini.  

Haynes (2006) mengajukan model yang lebih sederhana dalam upaya membangun 

pembelajar holistik yang kritis. Haynes utamanya menekankan integrasi dimensi 

epistemologis, interpersonal, dan intrapersonal dalam diri pembelajar. Model belajar 

yang diajukan Haynes (2006) sebagai berikut; 

1. Mengkonstruksikan pengetahuan dengan mengidentifikassikan perrmasalahan, 

menentukan framing permasalahan, mengembangkan argumen, membuat 

koneksi, dan terlibat dalam eksplorasi (penelitian) personal yang bertanggung 

jawab. 

2. Melibatkan diversitas (budaya, pemikiran, keyakinan) sebagai bagian dari 

pengetahuan yang disampaikan, bahwa pengetahuan tidak pernag bermakna 

tunggal. Model ini akan membangun pemahaman kritis tentang beragam 

perspektif dan budaya 

3. Menyampaikan hasil pemikiran dan pendalaman lisan dan tertulis, argumentasi 

personal menjadi salah satu hal yang penting untuk dikemukakan, lebih dari 

menyadur pemikiran atau tulisan orang lain.  

4. Merefleksikan pemikiran dan pengalaman diri dengan nilai-nilai (sosial, 

budaya, organisasi maupun personal), serta dalam konteks pembelajaran saat 

ini. 

5. Membangun kolaborasi dengan pembelajar lainnya secara produktif dan 

terarah, dan bersama-sama pembelajar lain mengimplementasikan pengetahuan 

secara konstruktif dalam ruang-ruang kemasyarakatan. Artinya pembelajar 
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mendekati permasalahan nyatan dengan pengetahuan dan kolaborasi antar 

koleganya.  

Implementasi pendidikan holistik untuk membangun pembelajar (mahasiswa) 

kritis tentunya memiliki beragam interpretasi maupun pendekatan. Dalam konteks 

pendidikan tinggi di Indonesia, hal ini tentu sangat memungkinkan untuk ditempuh 

dan diterapkan, terutama dalam disiplin ilmu humanistik.  

 

F. PENUTUP: MERAIH KEUTUHAN DALAM KEBERAGAMAN 

 

Pendidikan holistik menawarkan sebuah pendekatan humanistik yang tidak 

melepaskan esensi keberagaman dan keberbedaan manusia. Seorang pembelajar 

kritis, tidak saja mampu mendapatkan makna atas pribadinya, namun mampu 

mencerna perbedaan sebagai pembentuk kehidupan dan menanggapi keberagaman 

tanpa kekhawatiran akan pudarnya nilai dalam diri. Pembelajar kritis pada akhirnya 

bisa memahami bahwa seseorang dengan latar belakang yang berbeda bisa jadi tidak 

memiliki nilai dan tujuan yang sama atas sesuatu hal (Miller, 2000).  

Hasil dari proses belajar sebagai bagian dari kehidupan adalah keyakinan bahwa 

belajar bertujuan untuk membangun kehidupan bersama. Esensi kebersamaan dalam 

proses belajar akan mereduksi atau bahkan menghilangkan prasangka, dogmatisme, 

diskriminasi, otoritarianisme dan sterotip, dan semua yang mengarah ke konfrontasi 

ataupun perpecahan. Seorang pembelajar kritis pada akhirnya akan menyadari sifat 

interdenpendensi dirinya, untuk selanjutnya mampu mengembangkan kualitas-

kualitas personal seperti; pengetahuan dan pemahaman diri dan orang lain; 

penghargaan terhadap keragaman ras manusia, kesadaran terhadap kesetaraan 

manusia, merasakan sifat saling ketergantungan antar manusia, mampu berempati 

dan memiliki perilaku sosial yang kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. 

Belajar menjadi manusia secara utuh dapat diartikan sebagai proses belajar 

berkelanjutan untuk memeroleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang 

dibutuhkan untuk pengembangan kepribadian dalam dimensi intelektual, moral, 

budaya dan fisiknya. Maka belajar secara utuh tidak pernah lepas dari interpretasi 

atas nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku secara universal, perkembangan pemikiran-
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pemikiran kritis serta penilaian independen atas fenomena yang dihadapi. Tanggung 

jawab sosial dan moral juga menjadi salah satu ciri dari diri yang sadar sepenuhnya 

(Mahmoudi, Jafari, Nasrabadi & Liaghatdar, 2010). 

Melalui pengembangan personal dalam pendidikan holistik, generasi muda 

kampus diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan sebagai bagian dari 

dirinya, dan memegang esensi pengetahuan (bahwa ilmu adalah ada, hadir dan 

diperuntukkan untuk kepentingan orang banyak). Bersedia menginisiasi perluasan 

nilai-nilai demokratis yang kontekstual (berbasis kenyataan, peka terhadap 

problematika riil di masyarakat). Merasakan esensi kebebasan dan kesetaraan serta 

memiliki pemahaman dan toleransi dalam kehidupan.  
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