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DASAR FILOSOFIS
Pendidikan pada hakekatnya dapat dilakukan
dalam berbagai bentuk dan perlu dilakukan mulai
dari ayunan dan dapat berlangsung sepanjang
masa hidup seseorang yang antara lain melalui
berbagai bentuk dan jenis pendidikan nonformal
yang mencakup,

"learning

to know, learning to do,
learning to be, dan learning to live
together” (UNESCO, 1972: 182).

LANJUTAN Dasar filosofis

Pendidikan non formal didukung
antara lain oleh falsafah

idealisme

pragmatisme

realisme

LANJUTAN Dasar filosofis

Falsafah idealisme menekankan bahwa upaya pendidikan

nonformal merupakan proses mendinamisasi potensi-potensi peserta
didik sepanjang hayatnya secara berkelanjutan. Peran pendidikan
nonformal dalam hal ini adalah mengkondisikan kegiatan pembelajaran
sehingga peserta didik dapat
(a) melakukan penyesuaian yang harmonis antara perkembangan
rohaniah dan pertumbuhan jasmaniah dirinya;
(b) mengembangkan sikap positif, pemikiran yang bebas, tanggung
jawab, dan kesadaran terhdap diri dan lingkungannya;
(c) menghubungkan rohaniah antara dirinya dengan Tuhan Khaliqnya
dengan melaksakan aturannya.Dengan demikian PNF menitik beratkan
upaya untuk membantu peserta didik sehingga mereka dalam mengamil
keputusan dengan tepat dalam kehidupannya. Artinya, peserta didik
PNF dapat mengembangkan cipta, rasa, karsa untuk memberdayakan
dirinya.

Lanjutan dasar filosofis

Falsafah realisme, lebih menekankan bahwa
penyelenggaraan PNF dapat membantu
peserta didiknya sehingga menjadi manusia
yang dapat mengembangkan kemampuan
intelektualnya, berperilaku kreatif, cepat
tanggap, inovatif dan empatif. PNF tidak hanya
membantu peserta didik menyesuaikan dirinya
dengan lingkungan fisik dan sosialnya,
melainkan juga selalu mengembangkan
dirinya.
.

Lanjutan dasar filosofis

Falsafah pragmatism, mempercayai
bahwa perubahan adalah inti dari kenyataan,
dan karenanya manusia harus selalu siap untuk
mencari dan berbuat sesuatu dalam
perubahan itu. Menurut faham ini, tujuan dan
kegiatan PNF bersifat luwes (fleksibel) dan
terbuka untuk mengalami perbaikan dan
perubahan. Tujuan pendidikan hendaknya
disusun secara rasional berdasarkan kenyataan
dan tuntutan zaman yang dihadapi. (dalam
Sudjana, 2000: 150).

ANDRAGOGI

Sebagai proses pemberdayaan, dalam pendidikan
nonformal secara filosofis dipercayai bahwa:

(i) warga belajar bukanlah manusia yang datang dengan
kekosongan melainkan membawa pengalaman belajar yang
sudah dimiliki sebelumnya;
(ii) kesiapan belajar merupakan modal dasar dalam proses
pembelajaran;
(iii) dengan kesiapan belajar warga belajar secara alamiah akan
bergerak maju dari ketergantungan ke arah independensi;
(iv) proses pembelajaran diperoleh melalui peningkatan
pengalaman sebagai sumber belajar utama; dan
(v) pendidikan nonformal dipandang sebagai proses untuk
meningkatkan kompetensinya dan bukan sekedar untuk
memperoleh sertifikasi. ( Knowles, 1980: 43-45).

Landasan Sosiologis

Pendidikan nonformal
merupakan kebutuhan semua lapisan masyarakat.
Artinya setiap individu dan kelompok masyarakat
membutuhkan pendidikan. Pendidikan nonformal membawa
manusia atau kelompok atau suatu masyarakat ke strata atau
pada kesejahteraan yang lebih baik. Pendidikan nonformal
pada suatu kelompok atau masyarakat dapat mengatasi
permasalahan lingkaran setan yaitu

kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Pendidikan nonformal pada dasarnya dapat
memenuhi kebutuhan pendidikan (belajar) semua
lapisan masyarakat berdasarkan situasi dan
kondisi (lingkungan) mereka berdomisili.

Karakteristik pendidikan nonformal
bersifat fleksibel khususnya dari sisi
waktu maupun tempat belajarnya

dasar yuridis
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai
peraturan turunannya yang terkait dengan pengaturan tentang pendidikan
nonformal.

2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan berbagai peraturan
turunannya yang terkait dengan pengaturan tentang tugas dan kewenangan
pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota khususnya di
bidang pendidikan kesetaraan yang merupakan bagian dari pendidikan nonformal.

3.PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah
terakhir dengan PP No 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang terkait
pengaturan delapan standar pendidikan nasional.

4. PP No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan, yang terkait dengan pengaturan tentang pendidikan
kesetaraan sebagai bagian dari pendidikan nonformal.

Landasan Teoritis
Layanan program pendidikan nonformal dicirikan
oleh program pembelajaran yang terencana
(planned learning programmes, planned learning
opportunities) yang diarahkan untuk terjadinya
perubahan kualitas hidup (fungsional). Tidak seperti
pendidikan informal yang relatif tak terorgansasi
dan tidak sistematis. Juga, tidak seperti pendidikan
formal (sistem persekolahan) yang terorganisasi
secara hirarkis-kronologis sedemikian ketat.
Pendidikan nonformal berada di antara keduanya;
diselenggarakan secara terencana dan sistematis,
akan tetapi pengorganisasian program
pembelajarannya bersifat longgar dan luwes
(Coombs, 1974).

Lanjutan landasan teoritis
Setelah beredarnya tulisan "The World Educational
Crisis" oleh Phillips Coombs (1968), pendidikan
nonformal dianggap menjadi solusi terhadap
keterbatasan pendidikan formal yang ternyata tidak
memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan rakyat.

Kelonggaran dan keluwesan layanan program
pendidikan nonformal memungkinkan untuk dapat
lebih leluasa merespons berbagai kebutuhan belajar
dalam masyarakat yang memerlukan pelayanan
segera, mendesak, dan bisa berubah secara dinamis
mengikuti tuntutan ruang dan waktu beserta
kemajemukan yang ada (Faisal, 1981).

Lanjutan landasan teoritis
Pendidikan nonformal setidaknya dapat diamati sebagai
tiga hal yang saling terkait, yaitu sebagai :

1. bidang garapan/praktik
(field of practice),
2. bidang kajian
(field of study),
3. bidang pekerjaan
(line of work/profession).

Lanjutan landasan teoritis
, Kindervatter (1979) “Nonformal Education as An
Empowering Process”, atau Freire (1972) “Pendidikan
sebagai Praktek Pembebasan.” Berbagai norma
pendidikan nonformal itu bahkan telah bisa diangkat
sebagai idiologi perubahan sosial terencana
(pembangunan) sebagaimana paradigma
pembangunan mulai dari bawah (rakyat), pendidikan
sebagai praktek pembebasan, pendekatan akar
rumput, pembelajaran yang berpusat pada peserta
didik, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran
berbasis kebutuhan nyata peserta didik, dan segala
konsepsi turunannya.

Lanjutan landasan teoritis

Menurut Apps (1979) garapan pendidikan

nonformal merentang dari persoalan pelajaran yang
terkait dengan “survive for live” atau basic needs yang
berupa pemenuhan kebutuhan dasar manusia sampai
dengan pengisian waktu luang dan hal yang bersifat
filosofis. Atas dasar itu ia mengelompokkan kurikulum
pendidikan nonformal mencakup tiga hal pokok, yaitu

(1) to help people survive,
(2) to help people in a community (society),
dan (3) to help people discover a sense of
meaning in their lives.

Lanjutan landasan teoritis

Menurut Apps (1979) ada dua bentuk

kemungkinan peristiwa belajar terjadi, yaitu apa
yang disebut sebagai random learning dan
planned learning. Random learning adalah
peristiwa dan hasil belajar yang tidak
direncanakan, baik oleh si peserta didik (orang
yang beraktivitas belajar) maupun oleh si
pengajar (orang yang membelajarkan orang
lain) atau oleh salah satunya.

Landasan empiris
Semakin berkembang pesat implementasi
satuan dan program PNF di lapangan baik
dari sisi kuantitas maupun kualitas PNF
seperti PAUD, PKBM, SKB, LKP, program
Kesetaraan dan keaksaraan, majelis taklim,
Rumah cerdas dsb (data lihat sendiri di
pangkalan data sispena)

Kurikulum jurusan pendidikan
nonformal
1. Nama Matakuliah inti (nasional)
2. Bobot SKS mk
3. Waktu tempuh MK (semester berapa?)
MK prerequisite? Atau simultan
4. MK muatan lokal/ kearifan lokal
merupakan keunggulan masing masing
5. Jumlah SKS keseluruhan
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