
LINGKUNGAN PENDIDIKAN 



PENGERTIAN DAN MACAM LINGKUNGAN 

PENDIDIKAN 

• Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu 
yang melingkupi proses berlangsungnya 
pendidikan 

• Lingkungan pendidikan dapat berupa lingkungan 
fisik, sosial, budaya, keamanan dan kenyamanan. 

• Secara umum lingkungan yang dapat berpengaruh 
terhadap pendidikan adalah: 1). lingkungan fisik 
atau alam sekitar, 2) lingkungan sosio-kultural, 3) 
lingkungan sosio-budaya dan 4) lingkungan 
teknologi dan informasi. 



LINGKUNGAN PENDIDIKAN MENURUT TEMPAT 

 Lingkungan keluarga 

 Lingkungan sekolah  

 Lingkungan Masyarakat 

 Dikenal dengan Tri Pusat Pendidikan 



LINGKUNGAN KELUARGA 

 Pusat pendidikan yang pertama dan utama yang 

dialami oleh anak. 

 Fungsi pendidikan keluarga, meliputi: proteksi, 

rekreasi, inisiasi, sosialisasi dan edukasi. 
 Fungsi proteksi, : anak mendapat perlindungan, perawatan serta selalu 

dijaga 

 Fungsi inisiasi: anak diperkenalkan dengan sejumlah nama-nama 

benda, binatang, orang disekitarnya 

 Fungsi sosialisasi: anak diwarisi dengan nilai, norma, kebiasaan dan 

adat yang dimiliki keluarga 

 Fungsi edukasi: anak diberi pengalaman belajar untuk bisa berkembang 



LINGKUNGAN SEKOLAH 

 Sekolah menjalankan tugas mendidik anak 

yang sudah tidak mampu lagi dijalankan oleh 

keluarga 

 Menurut Young Pai, ada 2 fungsi utama 

pendidikan sekolah (primary function of school) 

 Instrumen untuk mentransmisi nilai-nilai sosial 

masyarakat 

 Agen untuk mentransformasi sosial 



MUNCULNYA LINGKUNGAN SEKOLAH 

 Permasalahan semakin padatnya jumlah 

penduduk (density of society) yang semakin 

lama semakin padat 

 Memaksa adanya pembagian tugas dalam 

masyarakat (division of labour) 

 Semakin kompleksnya teknologi, sementara 

tenaga yang menguasai teknologi kurang 

tersedia 



TAHAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN 

KELUARGA KE SEKOLAH (DON ADAM) 

 Pendidikan diselenggarakan dalam masyarakat tanpa aksara, 

berlangsung secara informal di keluarga 

 Pendidikan sudah mulai terdeferensiasi dari keluarga, adanya 

spesialisasi pengetahuan dan ketrampilan oleh sekelompok 

orang dewasa tapi masih bersifat praktis 

 Pendidikan berlangsung dalam masy semakin terdeferensiasi , 

tapi masih pada kelompok elit 

 Pendidikan berlangsung dalam masyarakat yang sudah maju, 

deferensiasi sosial dalam masyarakat sudah semakin 

kompleks, pembagian kerja dan spesialisasi peran menjadi ciri 

utama masyarakat maju 



LINGKUNGAN MASYARAKAT 

 



TEORI EKOLOGI 

 Pandangan sosiokultural Bronfenbrenner 

tentang perkembangan yang terdiri dari lima 

sistem lingkungan 

 Kelima sistem ekologi tersebut adalah 

mikrosistem, mesosistem,  ekosistem, 

makrosistem, dan kronosistem  



GAMBAR TEORI EKOLOGI DARI URIE 

BRONFENBRENNER 


