
Adanya Ki Hadjar Dewantara, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berpendidikan, yang mana 

pemikiran-pemikiran Beliau dalam pendidikan dapat mengubah tatanan kepribadian rakyat 

Indonesia. 

1. Refleksi Kritis : Pendidikan dan Pengajaran tentunya dua sisi yang sangat berbeda, 

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pembelajaran pengetahuan, 

keterampilan serta kebiasaan. Pendidikan tidak memandang usia baik anak, remaja, 

dewasa dan tua pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan, artinya 

pendidikan dapat dilaksanakan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sedangkan 

pengajaran dapat digambarkan sebagai aktifitas pembimbingan antara dua unsur yaitu 

pendidik dan peserta didik (siswa), dimana pendidik mengupayakan terjalinnya 

komunikasi dengan pendidik dalam mengembangkan apa yang harus dijalankan oelh 

peserta didik (siswa). Pendidikan dan Pengajaran tidak ada keabadian dalam kehidupan 

manusia dan lingkungannya, dimana pengaruh zaman dan alam merupakan kodrat yang 

tidak dapat dihindari, manusia akan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Ki Hadjar 

Dewantara menekankan arti penting dalam memperhatikan kodrat alam diri anak 

semasa pendidikan, artinya dengan pendidikan manusia dapat bertahan hidup serta 

membangun peradabannya. KHD berfikir bahwa mendidik anak untuk mempersiapkan 

masa depan agar berkehidupan lebih baik, dan mendidik anak artinya sama halnya 

dengan mendidik masyarakat dan secara tidak langsung mendidik 

bangsa. Relevansi Pendidikan KHD dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan 

konteks pendidikan di sekolah secara khusus adalah Saat ini masih belum terlihat 

sempurna dan masih perlu banyak dorongan. gerakan, motivasi dan terobosan baru di 

dunia pendidikan walaupun sekarang pendidikan di Indonesia saat ini mengacu pada 

pendidikan Abad 21 dengan berbekal perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum 

merdeka. Pada kenyataanya pendidikan yang dilaksanakan di sekolah kami khususnya 

jauh dari apa yang ada dari konsep pendidikan kurikulum yang ada, masih banyak guru 

yang hanya memberikan pembelajaran dengan strategi dan metode pembelajaran yang 

Klasikal, begitu juga siswa masih banyak dalam cara belajar yang apa adanya. Walau 

demikian kami tetap berusaha untuk tetap mencari jalan keluar agar pembelajaran tetap 

berlangsung dengan mengedepankan pendekatan sikap baik terhadap siswa maupun 

orantuanya, kontrol guru dan tentunya selalu berdisiplin. Merasa sudah melaksanakan 

pemikiran KHD dan Kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas Guru? Belum, Saya 

berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak 

didik saya, oleh karena itu masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus saya 

pelajari dan gali, sebagai seorang guru jangan merasa puas dengan apa yang dicapai di 

sekolah selama ini. Saya harus selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik dan 

mencerdaskan anak didik sesuai kodratnya. Olehkarena itu saya berupaya untuk menjadi 

guru terbaik bagi mereka, CGP salah satu jembatan untuk saya belajar dan belajar yang 

nantinya mendapatkan bekal untuk menjadi pendidik yang berkualitas yang nantinya 

mendidik dan meneruskan ilmu pengetahuan kepada mereka. 

2. Harapan dan ekspektasi : Dengan adanya modul ini saya berharap setelah 

mempelajarinya, saya dapat menerapkan konsep-konsep, filosofi pembelajaran KHD di 
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kelas saya khususnya dan umumnya di sekolah kami, yang nantinya berharap akan 

mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Hasil yang dicapai tidak hanya 

dikukur dari pengetahuan saja, tetapi Keterampilan dan Sikap juga sangat 

penting. Ekspektasi, saya dapat memahami dengan baik isi modul filosofi pendidikan 

KHD, yang nantinya saya terapkan di sekolah sehingga anak didik saya memberikan 

output yang baik dan sukses. Tidak hanya itu, saya akan terus berusaha untuk selalu 

belajar dan belajar demi kemajuan. keberhasilan dan ketuntasan belajar siswa saya 

nantinya. 
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