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Tinjauan Mata Kuliah 
 

odul pendidikan orang dewasa ini memiliki bobot 2 SKS dan akan 

membahas berbagai konsep dan prinsip yang berkaitan dengan 

pendidikan orang dewasa yang harus dipahami oleh penyuluh pertanian agar 

dapat digunakan untuk mengajar petani dalam kegiatan penyuluhan 

pertanian. 

 Cakupan bahasan modul ini meliputi konsep dan prinsip sebagai berikut. 

1. Pengertian pendidikan orang dewasa. 

2. Perbedaan orang dewasa dan anak-anak. 

3. Pengertian dan identifikasi gaya pembelajaran.  

4. Jenis, ciri-ciri dan pemilihan gaya pembelajaran.  

5. Mengenal corak kepribadian orang dewasa. 

6. Dimensi penentu corak kepribadian orang dewasa.  

7. Segi kuat dan segi lemah kepribadian orang dewasa.  

8. Suasana pembelajaran orang dewasa.  

9. Prinsip pendidikan orang dewasa.  

10. Prinsip belajar orang dewasa.  

11. Hakikat pendidik dalam pendidikan orang dewasa.  

12. Pemandu dalam pendidikan orang dewasa. 

13. Cara Belajar Lewat Pengalaman (CBLP) sebagai teknik pembelajaran 

orang dewasa.  

14. (CBLP) Terstruktur dan Rencana Kepemanduan. 

 

Keempat belas konsep dan prinsip ini saling berhubungan dan Baling 

terkait sehingga untuk mempelajarinya harus dilakukan secara berurutan dan 

tidak bisa dilakukan dengan meloncat-loncat. Tujuan akhir mempelajari 

modul ini adalah agar penyuluh pertanian dapat mengajar petani dalam 

kegiatan penyuluhan pertanian. Mengajar petani adalah mengajar orang 

dewasa, oleh karena itu muara dari keempat belas konsep dan prinsip tersebut 

di atas pada hakikatnya adalah teknik pembelajaran orang dewasa dan 

penyusunan Rencana Kepemanduan dalam pendidikan orang dewasa. 

Namun, untuk dapat mempelajari kedua prinsip tersebut, Anda terlebih 

dahulu perlu mempelajari konsep dan prinsip nomor 1 sampai dengan nomor 

12. 

M 
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Adapun susunan modul yang akan dipelajari dalam buku materi pokok 

mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 

 

Modul pertama, membahas mengenai pengertian dan konsep pendidikan 

orang dewasa terdiri dari 3 kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas 

tentang Pengertian Pendidikan Orang Dewasa, Kegiatan Belajar 2 membahas 

tentang Perbedaan Orang Dewasa dan Anak-anak, dan Kegiatan Belajar 3 

membahas tentang Implikasi Kegiatan Pendidikan Orang Dewasa. 

 Modul kedua, membahas mengenai gaya pembelajaran orang dewasa, 

terdiri dari 2 kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang 

Pengertian dan Identifikasi Gaya Pembelajaran serta Kegiatan Belajar 2 

membahas tentang Jenis, Ciri-ciri dan Pemilihan Gaya Pembelajaran. 

Modul ketiga, membahas mengenai corak kepribadian orang dewasa dan 

terdiri dari 3 kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang 

Mengenal Corak Kepribadian Orang Dewasa, Kegiatan Belajar 2 membahas 

tentang Dimensi Penentu Corak Kepribadian Orang Dewasa, serta Kegiatan 

Belajar 3 membahas tentang Segi kuat dan Segi Lemah Kepribadian Orang 

Dewasa. 

Modul keempat, membahas mengenai prinsip pendidikan dan belajar 

orang dewasa, terdiri dari 3 kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas 

tentang Suasana Pembelajaran Orang Dewasa, Kegiatan Belajar 2 membahas 

tentang Prinsip Pendidikan Orang Dewasa, serta Kegiatan Belajar 3 

membahas tentang Prinsip Belajar Orang Dewasa. 

Modul kelima, membahas mengenai mengajar orang dewasa, terdiri dari 

2 kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang Hakikat Pendidik 

dalam Pendidikan Orang Dewasa dan Kegiatan Belajar 2 membahas tentang 

Pemandu dalam Pendidikan Orang Dewasa. 

Modul keenam, membahas mengenai teknik pembelajaran orang dewasa 

dan terdiri dari 2 kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang 

CBLP sebagai Teknik Pembelajaran Orang Dewasa serta Kegiatan Belajar 2 

membahas tentang CBLP Terstruktur dan Rencana Kepemanduan. 

 

Cara mempelajari Buku Materi Pokok Pendidikan Orang Dewasa adalah 

sebagai berikut. 

1. Pelajari isi setiap modul dengan sebaik-baiknya dengan cara membaca 

dan mendiskusikannya dengan rekan Anda. 
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2. Melatih diri dengan menjawab soal-soal yang ada pada latihan dan tes 

formatif. Apabila telah selesai, kemudian bandingkan jawaban Anda 

dengan jawaban yang ada pada akhir setiap modul. 

3. Apabila ada kesulitan, diskusikan dengan teman Anda. 

4. Untuk lebih mendalami mengenai pengetahuan tentang pendidikan orang 

dewasa, diharapkan Anda dapat membaca buku-buku atau rujukan 

lainnya yang tercantum dalam referensi yang ada pada akhir setiap 

modul atau referensi lainnya. 

 

 Selamat mempelajari modul ini! 
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