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KONSEP PSH

• Pendidikan seumur hidup adalah suatu konsep, suatu ide

(gagasan pokok) dalam konsep ini bahwa pendidikan tidak

saja berlangsung selama seseorang belajar di lembaga -

lembaga pendidikan formal: tetapi bahwa seseorang masih

dapat memperoleh pendidikan, kalau ia mau sekolah setelah ia

selesai menjalani pendidikan formal;

• Pendidikan seumur hidup merumuskan suatu asas bahwa

pendidikan adalah suatu proses yang terus menerus (kontinu)

dari bayi sampai meninggal dunia;

• Setiap manusia mengalami proses sepanjang hidupnya dari

manusia itu baru dilahirkan sampai meninggal dunia baik

melalui jenjang pendidikan formal maupun informal.



Pendidikan adalah suatu proses

yang terus menerus (kontinu) dari

bayi sampai meninggal dunia

(Hasan, 2003:41).

Dalam konsep ini ditekankan pula

bahwa pendidikan dalam arti kata

yang sebenarnya adalah sesuatu

yang berlangsung terus menerus

sepanjang kehidupan seseorang.



PENDIDIKAN

Pendidikan 

sekolah

Pendidikan 

keluarga

Pendidikan 

masyarakat

Di mana manusia dapat belajar?



IMPLEMENTASI PSH

Sebagai implementasi pendidikan

sepanjang hayat:

1. Pendidikan sekolah (formal);

2. Pendidikan luar sekolah yang

dilembagakan;

3. Pendidikan luar sekolah yang tidak

dilembagakan (informal) saling

mengisi dan saling memperkuat.



Pendidikan Sekolah:

• Teratur, sistematis, berjenjang,

waktu yang tertentu berlangsung

dari taman kanak-kanak sampai

ke Perguruan Tinggi;

• Tempat dan periode yang sangat

strategis bagi pemerintah dan

masyarakat untuk membina

seseorang dalam menghadapi

masa depan.



Pendidikan Luar Sekolah

yang Dilembagakan:

• Penduduk usia sekolah yang tidak

pernah mendapatkan keuntungan /

kesempatan memasuki sekolah. Orang

dewasa yang tidak pernah sekolah;

• Peserta didik yang putus sekolah (drop

out), baik dari pendidikan dasar,

menengah dan pendidikan tinggi.

Orang yang telah bekerja, tetapi ingin

menambah keterampilan.



Pendidikan Luar Sekolah

yang tidak Dilembagakan:

• Proses pendidikan yang diperoleh

seseorang dari pengalaman sehari –

hari dengan sadar atau tidak sadar,

tidak teratur dan tidak sistematis;

• Pendidikan keluarga adalah

pendidikan yang pertama dan yang

utama.



Beberapa dasar pemikiran yang menyatakan

pendidikan seumur hidup sangat penting

dapat ditinjau dari beberapa segi:

• Ideologi;

• Ekonomi;

• Sosiologis;

• Politis;

• Teknologis;

• Psikologis dan Pedagogis.

DASAR PEMIKIRAN PENTINGNYA PSH 



Manusia perlu 
dididik?

Dilahirkan tak 

berdaya Dilahirkan tak 

langsung dewasa

Manusia makhluk 

sosial

Mengapa manusia perlu pendidikan?



ARAH PSH

Pendidikan seumur hidup pada orang dewasa:

Sebagai generasi penerus, kaum

muda/dewasa membutuhkan pendidikan

seumur hidup ini dalam rangka pemenuhan

“self interest” yang merupakan tuntutan

hidup mereka sepanjang masa, seperti

kebutuhan akan baca tulis bagi mereka

umumnya dan latihan keterampilan bagi para

pekerja, sangat membantu mereka untuk

menghadapi situasi dan persoalan –

persoalan penting yang merupakan kunci

keberhasilan.



Pendidikan seumur hidup bagi anak:

Pendidikan seumur hidup bagi anak,

merupakan sisi lain yang perlu

memperoleh perhatian dan pemenuhan

oleh karena anak akan menjadi “tempat

awal” bagi orang dewasa nantinya dengan

segala kelebihan dan kekurangannya.

Pengetahuan dan kemampuan anak,

memberi peluang yang besar bagi

pembangunan pada masa dewasanya dan

pada gilirannya mulai dewasa

menanggung beban hidup yang lebih

ringan.



IMPLIKASI PSH

Guruge (2010) mengklasifikasikan implikasi

konsep pendidikan seumur hidup dan

sasaran pendidikan ke dalam 6 (enam)

kategori yaitu:

1. Para buruh dan petani;

2. Golongan remaja yang terganggu

pendidikan sekolahnya;

3. Para pekerja yang berketerampilan;

4. Golongan technician dan profesional;

5. Para pemimpin dalam masyarakat;

6. Golongan anggota masyarakat yang

sudah tua.



 Para buruh dan petani

Pandangan hidup para buruh dan petani yang masih

tradisional merupakan hambatan psikologik bagi

pembangunan dan mereka inilah yang membutuhkan

program baca tulis fungsional.

Bagi para pendidik program ini barulah mempunyai arti

apabila: (1) menolong meningkatkan produktivitas buruh

dan petani; (2) mendidik mereka agar dapat memenuhi

kewajiban sebagai warga negara dan sebagai kepala

keluarga, sehingga mereka menyadari pentingnya

pendidikan bagi anak-anak mereka; dan (3) memberi

jalan bagi mereka untuk dapat mengisi waktu

senggangnya dengan kegiatan-kegiatan produktif dan

menyenangkan sehingga mereka menjadi lebih berarti.



 Golongan remaja yang terganggu

pendidikan sekolahnya

Golongan remaja yang menganggur

karena tidak mendapatkan pendidikan

keterampilan atau yang unuser-

employed karena kurangnya

pendidikan keterampilan, memerlukan

pendidikan vokasional khusus. Demi

perkembangan pribadinya, mereka

perlu pula diberi pendidikan kultural

dan kegiatan-kegiatan yang kreatif.



 Para pekerja yang berketerampilan

Bagi golongan pekerja yang berketerampilan

ini, program yang disediakan harus memiliki

tujuan yaitu:

1. Program ini harus mampu

menyelamatkan mereka dari bahaya

keusangan pengetahuan dan otomasi,

perlu diberikan latihan – latihan kembali

untuk mendapatkan keterampilan baru;

2. Program ini harus membuka jalan bagi

mereka untuk naik jenjang dalam rangka

promosi kedudukan yang lebih baik.



 Golongan technician dan profesional

Kemajuan masyarakat banyak

tergantung pada golongan ini. Agar

mereka tetap berperan dalam

masyarakat, maka mereka harus

senantiasa memperbaharui dan

menambah pengetahuan dan

keterampilannya.



 Para pemimpin dalam masyarakat

Para pemimpin dalam masyarakat

(golongan politik, agama, sosial,

masyarakat) perlu selalu memperbaiki

sikap dan ide-idenya agar mereka

dapat tetap berfungsi memimpin

masyarakat sesuai dengan gerak

kemajuan dan pembangunan.



 Golongan anggota masyarakat

yang sudah tua

Program pendidikan seumur hidup bagi

golongan ini merupakan program untuk

memenuhi dorongannya untuk

mengetahui hal – hal yang baru dan tidak

lagi penting dilihat dari kegunaannya dan

keuntungan materiilnya.



IG


