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Tinjauan: 

 

Segala bentuk kegiatan dalam gereja adalah merupakan 

pelayanan pendidikan. Mengapa demikian? karena pelayanan 

gereja itu sendiri adalah pelayanan pendidikan.  Berbicara tentang 

pendidikan, sebenarnya kita berbicara tentang bidang studi yang 

memiliki cakupan yang sangat luas. Ketika kita berbicara tentang 

suatu bidang studi, sudah barang tentu kita akan menyortirnya dari 

berbagai unsur yang terkandung di dalamnya. Salah satu unsur 

yang penting dalam pendidikan ialah dasar filosofinya. Karena 

kalau kita memiliki pengertian yang jelas tentang dasar filosofis  

dari pendidikan yang kita selenggarakan, apakah itu pendidikan 

dalam gereja maupun pendidikan diluar gereja, akan menolong kita 

untuk melihat dampak, implikasi dan aplikasi dari filosofi 

pelayanan pendidikan kita.   

 

Berbicara tentang relevan atau tidaknya buku ini, George 

knight, penulis buku ini berkata: “isu-isu alternatif dalam filosofi 

pendidikan adalah suatu survey filosofis dan isu-isu filosofis yang 

relevan untuk profesi pendidikan.” Karena apa ? karena buku ini 

menyoroti relasi antara titik awal filosofi dan hasil pendidikan, 

yaitu antara teori dan praktek. 

 

Dalam buku ini penulis membagi pembahasannya dalam tiga 

bagian besar yaitu: Bagian pertama membicarakan tentang isu-isu 

dasar dalam filosofi dan kaitannya dengan pendidikan. Pada bagian 

ini penulis mengulas tentang hakekat dan praktek pendidikan yang 
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selama ini berjalan dengan trade mark sebagai “ kekurangan akal”,  

khususnya yang berhubungan dengan tujuan, target aktivitas, dan 

proses belajar mengajarnya. Bagian kedua, adalah survey tentang 

dampak dari isu-isu filosofi dalam praktek pendidikan  Di 

dalamnya ada tiga kandungan dasar filosofi yakni: metafisik, 

epistemologi dan aksiologi. Disana penulis menunjukkan dampak 

dari filosofi tersebut terhadap pendidikan, yaitu pelaksanaan 

pendidikan, kurikulum, tujuan pendidikan dan metodologi 

pendidikan. Bagian ketiga, membahas tentang pentingnya 

mengembangkan suatu filosofi pendidikan, yang di sertai dengan 

metode-metode dalam membangun / mengembangkan filosofi 

pendidikan, tentunya berdasarkan teori filosofi yang terbaik dan 

paling bermanfaat bagi sasaran-sasaran dan konteks pendidikan 

yang kita miliki.   

 

Secara umum buku ini memberikan kontribusi yang sangat 

penting dan berharga bagi dunia pendidikan di Indonesia. 

khususnya pendidikan Kristen. Mengapa demikian? karena selama 

ini buku-buku yang membahas tentang filosofi pendidikan kristen 

sangat jarang atau ini mungkin satu-satunya buku yang ada dalam 

bahasa Indonesia.  

 

Keistimewaan buku ini ialah bahwa penulis tidak mendikte 

pembacanya untuk membuat filosofi pendidikan pribadi. Penulis 

justru memberikan petunjuk bagaimana mengembangkan filosofi 

pendidikan yang sesuai dengan apa yang kita percayai relevan 

dengan konteks kita masing-masing. 

 

Akhirnya sebagai peresensi, saya merekomendasikan para 

pendidik kristen, para guru sekolah minggu, hamba Tuhan, dan 

mereka yang melayani dalam lembaga pendidikan umum dan para 

guru untuk membaca buku ini. Karena isinya sangat bermanfaat 

bagi kita sebagai alat koreksi terhadap pelayanan pendidikan kita 

selama ini. Apa yang kita perlu tambahkan, perbaiki, sempurnakan 

atau membuang sama sekali filosofi yang selama ini kita miliki, 

serta membangun filosofi baru yang lebih kontekstual. 
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