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PENDIDIKAN FORMAL

Pendidikan di sekolah yang di peroleh 

secara teratur, sistematis, bertingkat, 

dan dengan mengikuti syarat-syarat 

yang jelas. 



SD/MI

SMP/MTs

SMA/SMK/MA

PT

Jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang

Sistematis

efektif dan efisien

aktivitas studi yang bertujuan akademis



Non Formal
 Pengertian 

Pendidikan nonformal adalah jalur 

pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang.



Penyetaraan 

 Dapat setara dengan pendidikan formal

 melalui proses penilaian penyetaraan 

oleh lembaga yang ditunjuk oleh 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah 

dengan mengacu pada standar nasional 

pendidikan.



Jenis 

 PAUD

 Pendidikan 
kepemudaan

 Pendidikan 
pemberdayaan 
perempuan

 Pendidikan 
keaksaraan

 Pendidikan keterampil
an

-Pelatihan kerja.

-PendidikanKesetaraan 
 Paket A, Paket B 
dan Paket C

-Lembaga kursus

-Lembaga pelatihan

-Kelompok belajar

-Majelis taklim

-Sanggar, dll



Lembaga yang menaungi 

Pendidikan Non Formal

 a. Balai Pengembangan Pendidikan 

Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP)

 b. Balai Pengembangan Kegiatan 

Belajar (BPKB)

 c. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

 d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM)



SD FORMAL 

(SD N NGENTAK)

ALAMAT : NGENTAK, 
BATURETNO, BANGUNTAPAN, 
BANTUL



KTSP

• Kelas 3 dan 6

• Mata Pelajaran

Kelas 1,2,3, 
dan 5

• 1 tema dengan beberapa sub 
temaK-2013

• Kurikulum yang digunakan di SD 

Ngentak



Jadwal menggunakan KTSP



Tenaga kerja 

 Jumlah tenaga kerja yang pns masih 

kurang

 Masih ada yang binggung dalam 

mempraktikkan kurikulum 2013



SARANA DAN PRASARANA

 Sarana prasarananya masih kurang, 

untuk pembelajaran guru harus kreatif 

sendiri. Disini hanya terdapat 1 LCD, 

jadi kalo ingin memakai harus 

bergantian dan proses untuk 

menyiapkannya pun lama. 

 Terdapat 3 seragam merah putih, coklat-

coklat, batik



Ekstrakurikuler dan kegiatan-

kegiatan 

• Tari 

• Pramuka (wajib) Ekstra 
Kulikuler

• Menyanyi 

• Perkusi 

• Setiap jumat senam

• Jumat bersih setiap akhir 
bulan 

Kegiatan 
Lainnya



Kegiatan Belajar Mengajar



Koperasi siswa UKS



Sesi narsis :D KBM kelas IV



SEKOLAH ALAM

 Sekolah Alam adalah 

sekolah dengan konsep 

pendidikan berbasis 

alam semesta.

 Siswa tidak saja mampu 

memanfaatkan apa yang 

tersedia di alam, tapi 

juga mampu mencintai 

dan memelihara alam 

lingkungannya.



Belajar Dimana saja 

Belajar dari apapun

(tidak hanya buku)

Fun Learning

observasi dan 

membuat hipotesa,



LOKASI SEKOLAH ALAM
BENGAWAN SOLO







EVALUASI DALAM PENILAIAN



Contoh Belajar

Observasi dan hipotesa

Mengukur tinggi ring basket Belajar stek pohon



Belanja Di Pasar Menanam Pohon



Tenaga pendidik
-Mau dan Mampu

-Gaji dari yayasan



Bagaimana dengan Ujian Akhirnya?

Kejar Paket Bisakah masuk sekolah 

formal?


