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Tinjauan Mata Kuliah 

Berbagai referensi menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya penting 
yang harus dilakukan oleh sebuah bangsa untuk membangun dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya. Pada berbagai seminar dan pertemuan ilmiah lainnya, 
sering dikemukakan bahwa pendidikan harus diperhatikan jika sebuah bangsa 
berkeinginan untuk mencapai cita-citanya yang tertinggi seperti meningkatkan 
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, meningkatkan budi pekerti, menguasai  kemampuan keterampilan hidup, 
dan lain-lain. Sehubungan dengan itu maka mata kuliah Pengantar Pendidikan ini 
merupakan mata kuliah yang wajib Anda tempuh. Mata kuliah ini, akan membekali 
Anda berbagai konsep, sejarah, dan implementasi pendidikan nasional sehingga Anda 
dapat menjalankan tugas sehari-hari sebagai pendidik atau praktisi pendidikan dengan 
lebih baik, sejalan dengan falsafah negara yaitu Pancasila, dan sesuai dengan hakikat 
manusia, dan hakikat pendidikan bagi kehidupan umat manusia. Melalui mata kuliah ini 
Anda akan mendapat kesempatan untuk mengkaji hakikat manusia dan pendidikan, baik 
pendidikan formal, non formal maupun in formal; antropologi pendidikan, landasan dan 
asas-asas pendidikan, proses, situasi, dan sistem pendidikan nasional; pembangunan 
dan perubahan sosial; serta inovasi pendidikan. Dengan menguasai materi mata kuliah 
Pengantar Pendidikan, diharapkan Anda akan memiliki wawasan pendidikan yang lebih 
baik sehingga dapat menjalankan profesi sebagai pendidik atau praktisi pendidikan 
yang sejalan dengan situasi dan perkembangan pendidikan. 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu:
1. mendeskripsikan hakikat manusia dan kaitannya dengan eksistensi pendidikan;
2. menyatakan karakteristik sosial manusia Indonesia sebagai manusia berkualitas 

dan kompetitif;
3. mengintegrasikan landasan dan asas-asas pendidikan;
4.  menjelaskan pendidikan sebagai proses;
5. menjelaskan kondisi pendidikan di Indonesia, termasuk sejarah singkat pendidikan 

sejak masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, baik pendidikan formal, non 
formal, maupun informal;

6. menjelaskan pendidikan non formal sebagai aliran pokok pendidikan nasional;
7. menjelaskan peran antropologi pendidikan, kebudayaan, dan unsur-unsur 

kebudayaan;
8.  menjelaskan hakikat kebudayaan dan karakteristik-karakteristik pokok 

kebudayaan;
9.  menjelaskan eksistensi perubahan sosial dan hubungannya dengan pendidikan 

formal, non formal, dan informal;
10. menjelaskan eksistensi perubahan sosial dan hubungannya dengan globalisasi, 

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta demokrasi pendidikan;
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11. menjelaskan sistem pendidikan nasional, serta pokok-pokok sistem pendidikan 
nasional;

12. menjelaskan inovasi pendidikan, termasuk difusi inovasi, faktor yang 
memengaruhi, faktor pendukung, dan faktor penghambat inovasi pendidikan.

Agar tujuan mata kuliah Pengantar Pendidikan dapat Anda kuasai secara sistematis 
maka materi mata kuliah ini disajikan dalam 9 modul, yang disusun sebagai berikut.
Modul 1 :  Hakikat Manusia dan Pendidikan.
Modul 2 :  Landasan Pendidikan.
Modul 3 :  Lingkungan Pendidikan.
Modul 4 :  Gerakan-gerakan Pendidikan.
Modul 5 :  Kondisi pendidikan di Indonesia.
Modul 6 :  Antropologi Pendidikan.
Modul 7 :  Perubahan Sosial Hubungannya Dengan Pendidikan Formal, Non Formal,  
  dan Informal.
Modul 8 :  Sistim Pendidikan Nasional. 
Modul 9 : Inovasi Pendidikan.

Selanjutnya, agar Anda dapat menguasai materi secara optimal, sebaiknya Anda 
mempelajari secara cermat setiap modul secara berurutan sesuai dengan petunjuk yang 
ada pada setiap modul. Selesaikan semua latihan dan tugas dengan sungguh-sungguh, 
baik yang bersifat mandiri maupun kelompok sesuai dengan Petunjuk Jawaban Latihan. 
Kerjakan tes formatif untuk mengukur penguasaan Anda terhadap materi modul ini. 
Semakin rajin Anda berlatih dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, 
semakin besar peluang yang dapat Anda raih untuk  menjadi pendidik yang kompeten 
dan kompetitif. Ingatlah bahwa peluang itu dicari, bukannya ditunggu. Peluang yang 
terbaik itu berasal dari diri Anda sendiri, bukan berasal dari orang lain. Ingatlah bahwa 
menjadi seorang pendidik sejati, dapat dipelajari dan dikembangkan, asalkan kita 
punya tekad yang kuat untuk meraihnya dan punya pedoman pengetahuan tentang Ilmu 
Pendidikan untuk memulai dan menjalankannya dengan benar dan profesional seperti 
sebuah peta bagi Anda pada saat bepergian.  

Semoga Anda berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan 
semoga Anda mampu memotivasi diri Anda sendiri untuk selalu belajar dan memperbaiki 
diri dengan wawasan baru yang Anda peroleh dari mata kuliah ini.

Selamat Belajar, Semoga Sukses!
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Peta Kompetensi
Pengantar Pendidikan/MKDK4001/3sks

Menjelaskan aspek-aspek manusia dan
pendidikan (1)

Menjelaskan aspek-aspek landasan
pendidikan (2)

Menjelaskan implikasi perubahan sosial
bagi pendidikan (7)

Memiliki wawasan pendidikan
yang memadai

Menjelaskan sistem pendidikan
nasional (8)

Menjelaskan berbagai aspek inovasi
pendidikan (9)

Menjelaskan 
berbagai aspek 

lingkungan 
pendidikan (3)

Menjelaskan
sejarah

pendidikan
di Indonesia (4)

Menjelaskan
berbagai aliran 

filsafat
pendidikan (5)

Menjelaskan
sumbangan 
antropologi 

pendidikan (6)


