
KONSEP DASAR DAN

SEJARAH PNFI

Oleh Puji Yanti Fauziah



Pembelajaran

Pendidikan

Pelatihan



Formal

nonformalinformal



http://www.slideshare.net/khalededrio

uch1/unit-1-bac-2



Pendidikan Non formal dan informal 

 Pendidikan Non formal informal

 pendidikan luar sekolah

 social education

 Open education

 Distance learning

 Life long learning

 Life long education





Sejarah NFE

 Penelitian pertama oleh Mary Joy Pegozzy di Michigan 

State university tentang aktivitas NFE di wilayah

Afrika, Asia pacifik dan Amerika Latin (1980an)

 tahun 1971 UNESCO menerbitkan sebuah konsep

lifelong learning berdasarkan hasil penelitian Freire

yang menjadi “master concept” dalam sistem

pendidikan

 Coombs and Ahmed  (1978) yang menulis buku tentang

peran pendidikan nonformal dalam mengentaskan

kemiskinan di daerah-daerah pinggir atau pedesaan





 Coombs dalam Sutaryat (2005:15) mendefinisikan

nonformal education  sebagai setiap kegiatan

pendidikan yang diorganisasikan di luar system 

persekolahan yang mapan baik dilakukan secara

terpisah atau sebagai bagian penting dari

kegiatan yang lebih besar, dilakukan secara

sengaja untuk melayani peserta didik tertentu guna

mencapai tujuan belajarnya



 Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di 

luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan

secara terstruktur dan berjenjan

 Pendidikan informal adalah jalur pendidikan

keluarga dan lingkungan.g.



Perandan Fungsi PNFI

 Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga

masyarakat yang memerlukanlayanan pendidikan

yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, 

dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam

rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

 Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan

potensi peserta didik denganpenekanan pada 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan

fungsional serta



 Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga

kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat

kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, 

serta satuan pendidikan yang sejenis.



 Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi
masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, 
keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk
mengembangkan diri, mengembangkan profesi, 
bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

 Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara
dengan hasil program pendidikan formal setelah
melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga
yang ditunjukoleh Pemerintah atau pemerintah daerah
dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.



Figure 1: Fields of Education (definitions by UNESCO) (UNESCO Institute for Lifelong Learning 2012:8)  taken from http://www.kubi-

online.de/artikel/arts-education-development-index-aedi-international-vergleichender-empirisch



 Pendidikan adalah proses penyadaran atau

conscientization

 Menghilangkan budaya bisu





 Freire membagi empat tingkatan kesadaran manusia. 
Yang pertama adalah kesadaran intransitif , dimana
seseorang hanya terikat pada kebutuhan jasmani, tidak
sadar akan sejarah dan tenggelam dalam masa kini
yang menindas.

 Tingkat kesadaran kedua yakni kesadaran semi 
intransitif atau kesadaran magis. Kesadaran ini terjadi
dalam masyarakat berbudaya bisu, dimana
masyarakatnya tertutup. Ciri kesadaran ini adalah
fatalistis. Hidup berarti hidup di bawah kekuasaan
orang lain atau hidup dalam ketergantungan.



 Tingkat ketiga adalah kesadaran naif. Pada tingkatan ini
sudah ada kemampuan untuk mempertanyakan dan
mengenali realitas, tetapi masih ditandai dengan sikap
yang primitif dan naif, seperti: mengindentifikasikan diri
dengan elite, kembali ke masa lampau, mau menerima
penjelasan yang sudah jadi, sikap emosi kuat, banyak
berpolemik dan berdebat tetapi bukan dialog.

 Sedangkan tingkat kesadaran yang terakhir yakni
kesadaran kritis transitif. Kesadaran kritis transitif ditandai
dengan kedalaman menafsirkan masalah-masalah, percaya
diri dalam berdiskusi, mampu menerima dan menolak. 
Pembicaraan bersifat dialog. Pada tingkat ini orang mampu
merefleksi dan melihat hubungan sebab akibat.





https://www.google.co.id/search?q=education+quotes+for+students&biw=1242&bih=554&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUo

AWoVChMI35iilvaFyAIVVwaOCh1VZAB7#tbm=isch&q=non+formal+education+characteristics&imgrc=J4Zq6b_VnjVtjM%3A



Landasan PNFI

 Learning to know

 Learning to do

 Learning to be

 Learning to live together

 Learning how to learn



Bidang kajian PLS 



PAUD



Remaja



Kepemudaan



Parents education



Orang Dewasa (Adult Education)







Ruang lingkup PNFI

 Pendidikan nonformal meliputi pendidikan

kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, 

pendidikan kepemudaan, pendidikan

pemberdayaan perempuan, pendidikan

keaksaraan, pendidikan keterampilan dan 

pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta

pendidikan lain yang ditujukan untuk

mengembangkan kemampuan peserta didik.





Pendidikan Formal Vs PNF (Simkins)

No Formal education Nonformal education 

 

Purposes 

1 Long term and general Short term and specific 

2 Credential based Non credential based 

Timing 

1 Long cycle Short cycle 

2 Preparatory Recurrent 

3 Full time Part time 

Content 

1 Input center and standardized Output centred and individualised 

2 Academic Practical 

3 Clientele determined by entry 

requirement 

Entry requirement determined by clientele 

Delivery system 

1 Institution based Environment based 

2 Isolated Community related 

3 Rigidly structured Flexibility structured 

4 Teacher centred Leaner centred 

5 Resource intensive Resource saving 

Control 

1 Externally controlled Self governing 

2 hierarchical democratic 

 




