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Seri Tokoh Pendidikan Nonformal: Eduard C. Lindeman 

 

oleh : Putu Ashintya Widhiartha (BPPNFI Regional IV Surabaya) 

 

Eduard Christian Lindeman 

dilahirkan di St. Clair, Michigan 

Amerika Serikat pada tahun 1885. 

Orang tuanya merupakan imigran 

dari Eropa (peranakan 

Jerman-Denmark). Pada masa 

mudanya Lindeman pernah bekerja 

sebagai pembersih kandang kuda, 

penggali kuburan, perawat, hingga 

tukang batu. Ia juga pernah bekerja 

sebagai pekerja galangan kapal dan 

pabrik di Detroit. Pada usia 22 tahun 

ia diterima di Michigan Agricultural 

College (saat ini Michigan State University). Prestasi akademis Lindeman tidak terlalu 

menonjol tetapi ia terkenal sebagai seorang penulis yang produktif semasa menjadi 

mahasiswa. 

Sama dengan para tokoh pendidikan nonformal lainnya, di masa mudanya 

Lindeman banyak terlibat aktif dalam berbagai organisasi sosial kepemudaan dan 

komunitas. Ia menjadi anggota organisasi sosial ternama semacam YMCA dan 4-H. 

Aktifitasnya ini banyak memberinya pengalaman bergaul dengan berbagai komunitas 

masyarakat. Pandangan-pandangan kritisnya pun terasah dengan berbagai debat 

dengan koleganya pada organisasi-organisasi tersebut. Sayangnya di dunia akademis 

cara berpikir Lindeman yang visioner dan terlalu jauh ke depan seringkali tidak 

disukai oleh rekan-rekannya semasa ia menjadi pengajar di YMCA College of Chicago, 

karena perguruan tinggi ini cenderung teologis dan konservatif.  

Lindeman menghasilkan banyak tulisan dan pemikiran berharga tentang 

bagaimana bekerja dalam sebuah komunitas dan organisasi berkat 

pengalaman-pengalaman pribadinya. Ia juga tertarik denga filosofi, sosiologi, bahkan 

ilmu politik. Dengan kecerdasannya Lindeman seringkali mampu menghubungkan 

berbagai subyek yang berbeda tersebut lewat karya-karya ilmiahnya.  

Dari berbagai subyek tersebut, Pendidikan Orang Dewasa (Adult Education) 

merupakan yang paling identik dengan Lindeman. Ia dianggap sebagai pionir pada 
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bidang ini. Menurut Lindeman pendidikan orang dewasa adalah sebuah aktifitas 

pembelajaran secara kooperatif, non-instruksional, informal dan peserta didik 

mendapatkan makna pembelajaran melalui pengalamannya. Ia percaya bahwa 

pendidikan orang dewasa haruslah dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil dan 

menghindarkan kelas besar dengan pembelajaran klasikal seperti pada pendidikan di 

sekolah. Lindeman juga meyakini bahwa pendidikan pada orang dewasa akan 

memberikan perubahan sosial yang signifikan. 

Sebagai bagian dari aktifitas kelompok tersebut, Lindeman meyakini akan 

pentingnya diskusi. Dalam sebuah aktifitas pendidikan orang dewasa kurikulum 

haruslah berorientasi proses daripada konten pembelajaran. Peserta didik haruslah 

mampu melakukan analisis terhadap situasi yang dihadapinya, di mana pendidikan 

adalah cara ia memperoleh pengalaman bagaimana melakukan analisis tersebut dalam 

skala lebih kecil.  

Pada tahun 1920 bersama dengan Martha Anderson, Lindeman menulis tentang 

andragogi. Lindeman dan Anderson berpendapat bahwa Andragogi adalah metode 

utama dari pendidikan orang dewasa. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh 

Malcolm Knowles pada tahun 1970-an. 

Pada perjalanan selanjutnya Lindeman mulai mencetuskan memasukkan unsur 

demokrasi dan politik pada kelompok-kelompok diskusi. Dia bahkan lebih jauh 

menyatakan bahwa sesama orang dewasa harusnya mampu mengarahkan orang 

dewasa lainnya untuk mampu menentukan pilihannya sendiri. Secara eksplisit dalam 

berbagai pernyataan dan orasi ilmiahnya Lindeman selalu menekankan keberhasilan 

sebuah kelompok pendidikan orang dewasa adalah saat kelompok tersebut 

bertransformasi menjadi sebuah kelompok yang anggotanya mampu melakukan 

berbagai tindakan sosial (social action). 

Lindeman juga tidak menyukai penggunaan referensi berupa buku teks secara 

berlebihan. Sebagai bahan belajar, buku teks akan membatasi pemikiran dari peserta 

didik. Ia tidak menentang penggunaan buku teks tetapi hanya menepatkannya sebagai 

pelengkap saja. Bagi Lindeman dalam pendidikan orang dewasa pengalaman adalah 

referensi terbaik. 

Lindeman tidak pernah mendefinisikan pendidikan orang dewasa secara ketat. 

Hal ini sesuai dengan karakter Lindeman yang memang tidak menyukai memberikan 

batasan ilmiah secara berlebihan pada berbagai subyek tentang pendidikan orang 

dewasa. Tetapi dalam salah satu tulisannya Lindeman memberikan definisi sebagai 

berikut: 

A cooperative venture in non-authoritarian, informal learning, the chief purpose of 
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which is to discover the meaning of experience; a quest of the mind which digs down 

to the roots of the preconceptions which formulate our conduct; a technique of 

learning for adults which makes education coterminous with life and hence elevates 

living itself to the level of adventurous experiment. 

 

Apabila diterjemahkan secara bebas dapat berarti: 

Suatu usaha kooperatif dalam bentuk non-instruksional, belajar secara informal, 

dengan tujuan utama menemukan arti dari suatu pengalaman; sebuah misi yang 

menggali jauh ke dalam akar dari pemikiran yang membentuk perilaku kita; 

sebuah teknik pembelajaran untuk orang dewasa yang membuat pendidikan 

sejalan dengan hidup dan mengangkat hidup itu sendiri ke tingkatan perjalanan 

hidup yang lebih tinggi. 

Lindeman menyebut definisi di atas sebagai ”andragogical” dalam tulisannya bersama 

Martha Anderson dan merupakan penggunaan kata tersebut pertama kali dalam 

bahasa Inggris. 

Lindeman menganggap bahwa pendidikan adalah kehidupan (education is life). 

Hal ini karena pada dasarnya ia selalu menolak anggapan bahwa pendidikan adalah 

persiapan untuk menjalani kehidupan (education is preparation for life). Baginya 

pendidikan haruslah berlangsung sepanjang hayat manusia dan bukan merupakan 

fase atau tahapan tertentu dari kehidupan manusia. 

Lindeman memberikan pemikiran kepada dunia akan pentingnya pendidikan 

dalam mengangkat harkat dan martabat manusia. Pemikiran-pemikiran Lindeman 

mirip dengan Ivan Illich dan Paulo Freire walaupun mereka hidup pada masa yang 

berbeda dan tidak pernah berhubungan secara langsung. Pemikiran Lindeman banyak 

memberikan pengaruh pada para pakar pendidikan nonformal di era selanjutnya 

semacam Malcolm Knowles. 

Sumbangan terbesar Lindeman pada dunia pendidikan nonformal/informal adalah 

sikap kerasnya yang menentang bentuk-bentuk klasik dari proses belajar mengajar 

semacam kurikulum, ruang kelas, buku teks, dan sebagainya dalam pendidikan orang 

dewasa. Lindeman selalu menegaskan bahwa pendidikan orang dewasa membutuhkan 

kolaborasi, diskusi, dan pengalaman. Pendidikan orang dewasa juga harus mampu 

membuat peserta didiknya melakukan tindakan sosial dalam meningkatkan harkat 

hidupnya. 
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