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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai 
model pembelajaran homeschooling yang diterapkan serta bagaimana upaya 
orangtua dalam mengoptimalkan potensi kecerdasan anak melalui model 
pembelajaran tersebut. Gardner (1999; dalam Zohar & Marshall, 2000) 
menjelaskan varian dari potensi kecerdasan inti manusia melalui teori Multiple 
Intelligence (MI) yang terdiri dari sembilan macam kecerdasan. Armstrong (2009) 
mengembangkan teori MI tersebut dan merumuskan beberapa upaya yang dapat 
dilakukan dalam mengoptimalkan kecerdasan anak melalui pembelajaran. 
Homeschooling, sebagai pendidikan alternatif sekolah umum, memiliki 
setidaknya empat model yang paling umum digunakan oleh orangtua sebagai 
fasilitator dalam pembelajarannya sehari-hari, yakni classical, eclectic, 
traditional, dan unschooling (McKeon, 2007). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kasus intrinsik. Subjek penelitian terdiri dari dua pasang orangtua praktisi 
homeschooling tipe tunggal dan majemuk dengan anak berusia sekolah dasar (6-
13 tahun). Data dikumpulkan dengan teknik penggalian data wawancara dan 
catatan lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik 
theory-driven. 

          Hasil penelitian menunjukkan bahwa subyek cenderung menggunakan 
model pembelajaran yang melibatkan berbagai metode dan pendekatan yang 
dimodifikasi sesuai dengan bakat dan minat anak (eclectic). Melalui model 
pembelajaran ini, kecerdasan yang paling umum dioptimalkan adalah kecerdasan 
verbal/linguistik, kecerdasan matematis-logis, dan kecerdasan personal 
(interpersonal dan intrapersonal). Kecerdasan selain ini yang juga diutamakan 
adalah kecerdasan natural dan kecerdasan spasial di mana kedua kecerdasan ini 
umumnya dioptimalkan melalui model pembelajaran yang menggunakan aktivitas 
sehari-hari tanpa perencanaan khusus dan terstruktur (unschooling).  
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