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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewey (2004) mengungkapkan bahwa sejarah teori pendidikan ditandai 

oleh pertentangan ide bahwa pendidikan merupakan perkembangan dari dalam 

dan bentukan dari luar pendidikan didasarkan pada anugerah alam yang 

merupakan proses mengatasi kecenderungan alam, dan menggantinya dengan 

kebiasaan-kebiasan yang diperoleh karena tekanan luar. Dewey mendefinisikan 

pendidikan sebagai suatu proses pengalaman, dan kehidupan itu adalah 

pertumbuhan, karena itu pendidikan berarti suatu proses penyesuaian pada tiap-

tiap fase serta menambah kecakapan di dalam diri seseorang. 

Penyelenggaran pendidikan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 dikatakan bahwa pendidikan berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab  

Pada pasal 13 ayat 1 UU Nomor 20 tahun 2003 juga dikatakan bahwa 

pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri dari pendidikan formal, non 
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formal dan informal. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan 

yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan 

formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Misalnya lembaga 

kursus, lembaga pelatihan kelompok belajar, dan lain-lain. Pendidikan informal 

adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk 

kegiatan belajar secara mandiri.  

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia, bahkan dapat 

dikatakan sebagai suatu kebutuhan. Setiap keluarga berharap untuk mendapatkan 

pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Homeschooling merupakan 

pendidikan nonformal atau informal yang menjadi salah satu alternatif pendidikan 

yang ada. Istilah homeschooling berasal dari bahasa Inggris yang berarti sekolah 

rumah. Homeschooling dikenal juga dengan nama home-based education, home 

education, home-schooling, unschooling, deschooling, a form of alternative 

education, sekolah mandiri atau sekolah rumah. Pengertian umum homeschooling 

adalah model pendidikan dimana sebuah keluarga memilih untuk bertanggung 

jawab sendiri atas pendidikan anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis 

pendidikannya. Memilih untuk bertanggungjawab berarti orangtua terlibat 

langsung menentukan proses penyelenggaraan pendidikan, penentuan arah dan 

tujuan pendidikan, nilai-nilai yang hendak dikembangkan, kecerdasan dan 

keterampilan, kurikulum dan materi, serta metode dan praktek belajar 

(Sumardiono 2007). 
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Homeschooling adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan 

keluarga yang telah memilih mendidik anak-anak mereka di rumah 

(Ransom,2001).  

Dalam situs resmi HSLDA (2010), di Indonesia payung hukum bagi 

homeschooling adalah Undang-Undang No.20 tahun 2003 yang memberikan hak 

bagi orangtua untuk memilih bagaimana mendidik anak-anak mereka.. Pada bulan 

Mei 2007, Departemen Pendidikan menerbitkan rincian persyaratan mengenai 

keikutsertaan homeschooling. Selanjutnya, ketentuan mengenai kesetaraan diatur 

dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat (6): 

“Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program 

pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga 

yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada 

standar nasional pendidikan.”. Siswa yang mengikuti home schooling akan 

memperoleh ijazah kesetaraan yang dikeluarkan oleh Depdiknas yaitu Paket A 

setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMU. Ijazah ini dapat 

digunakan untuk meneruskan pendidikan sekolah formal yang lebih tinggi.  

Perkembangan homeschooling di Indonesia termasuk pesat, menurut Ella 

Yulaenawati,  direktur Pendidikan Keseteraan Departemen Pendidikan Nasional 

saat ini homeschooling mulai diketahui lebih luas dan mencakup lebih banyak 

kalangan. Diperkirakan terdapat sekitar 1.000 hingga 1.500 siswa homeschooling 

di Indonesia. Di Jakarta sekitar 600 siswa, sebagian besar diantaranya (sekitar 500 

orang) adalah siswa homeschooling majemuk. Sedangkan salah satu komunitas 
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homeschooling di Jawa timur mengklaim memiliki 200 anggota dan 15 anggota 

aktif di daerahnya. 

Namun setelah mempunyai website sendiri, kini komunitas tersebut 

mempunyai lebih dari 15 anggota homeschooler dan 200 anggota online 

via internet. Kami tidak mengira respon para homeschooler begitu besar 

untuk bergabung. (Radar Surabaya, 25 April 2009) 

Adapun menurut data HSLDA (Homeschool Legal Defense Association) 

sebuah organisasi advokasi internasional yang membela hak-hak konstitusional 

orang tua dalam mengarahkan pendidikan anaknya, tercatat hingga November 

2010 terdapat sekitar 2000 keluarga yang menjalani homeschooling dengan 

rentang usia anak antara 7 sampai lima 15 tahun. 

Kurikulum pembelajaran homeschooling adalah kurikulum yang didesain 

sendiri namun tetap mengacu kepada kurikulum nasional. Penelitian yang 

dilakukan oleh Dr. Bryan Ray  (2009) terhadap 11.739 anak homeschooling dan 

keluarganya di 50 negara menunjukkan bahwa mayoritas homeschoolers (71%) 

memilih sendiri materi pembelajaran dan kurikulum dari kurikulum yang tersedia, 

kemudian melakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan 

keadaan keluarga. Selain itu, 24% diantaranya menggunakan paket kurikulum 

lengkap yang dibeli dari lembaga penyedia kurikulum dan materi ajar. Sekitar 3% 

menggunakan materi dari sekolah satelit (partner home schooling) atau program 

khusus yang dijalankan oleh sekolah swasta setempat. 
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Sekolah menjadi institusi pendidikan yang terbukti memberikan manfaat 

bagi kemanusiaan, bagaimana proses pencarian pendidikan yang terbaik tidak 

pernah berhenti. Berbagai filsafat dan pemikiran terus lahir, serta berinteraksi 

dengan kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat. Selain keunggulannya 

sekolah memiliki kelemahan tersendiri dan Banyak pemikiran yang muncul 

mempertanyakan efektivitas sekolah dalam menjalankan fungsi pendidikan. 

Proses pendidikan formal yang berjalan di sekolah-sekolah perlu dicermati 

lagi karena banyak yang beranggapan terlalu banyak beban yang diberikan kepada 

peserta didik. Sebagaimana Megawangi (2004) mengatakan bahwa gambaran 

kualitas sumber daya manusia Indonesia yang cenderung tidak kritis, rendahnya 

sikap curiousity (rasa ingin tahu), dan tidak kreatif. Semuanya itu mencerminkan 

juga rendahnya rasa cinta belajar orang Indonesia. Hal ini merupakan pengaruh 

dari system pendidikan formal yang dirancang dengan kurikulum yang kelebihan 

beban, fasilitas sekolah yang kurang memadai, dan metode pembelajaran yang 

cenderung monoton, sehingga mematikan gairah belajar siswa karena suasana 

belajar yang membosankan. Sistem pendidikan tersebut membuat para siswa 

menjadi obyek pasif yang harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan, 

bukan menjadikan para siswa tertarik dan mencintai apa yang mereka pelajari. 

Sedangkan kurikulum yang padat dan harus diselesaikan dalam waktu tertentu 

membuat para guru mengajar dengan suasana kelas yang tegang, monolog, tidak 

kontekstual karena terlalu teoritis dan abstrak, serta tidak mencelupkan anak 

kedalam pengalaman kongkret. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYESUAIAN DIRI SISWA... O’OM BADRIAH



6 

 

 

Holt (1960), memunculkan pemikiran bahwa anak-anak belajar lebih baik 

jika tanpa instruksi sebagaimana di sekolah. Pemikiran Holt menjadi gelombang 

pertama pemikiran tentang efektifitas homeschooling yang akhirnya berkembang. 

Homeschooling terus berkembang dengan berbagai alasan. Selain karena alasan 

keyakinan (beliefs), pertumbuhan homeschooling juga banyak dipicu oleh 

ketidakpuasan atas sistem pendidikan di sekolah. Keadaan pergaulan sosial di 

sekolah yang tidak sehat juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan 

homeschooling.  

Seto Mulyadi (2010) menegaskan kurikulum sekolah formal yang 

"overload" sehingga membuat anak tertekan merupakan pelanggaran terhadap hak 

anak.  

Akan tetapi menurut Munasprianto Rambil, koordinator tutorial 

Homeschooling Kak Seto, sekolah-rumah hadir bukan untuk menandingi sekolah 

formal. Ada berbagai alasan anak berpindah dari sekolah formal ke sekolah-

rumah. Sebagian karena pengalaman kurang berkesan, bullying atau diolok-olok 

teman-temannya, kurang dapat mengikuti pelajaran formal, ritme kehidupan yang 

berbeda, serta jenuh dengan mata pelajaran dan tumpukan pekerjaan rumah. Akan 

tetapi, tentu tidak dapat digeneralisasi pengalaman anak di sekolah formal dan 

tidak dapat dibandingkan mana yang terbaik antara sekolah-rumah dan sekolah 

formal karena sistemnya memangberbeda 

 Berdasarkan beberapa alasan tersebut dan harapan untuk dapat 

memberikan pendidikan yang terbaik bagi keluarga, banyak orang tua yang 
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memutuskan untuk melaksanakan homeschooling bagi anak-anak mereka. bagi 

para orangtua yang memutuskan untuk melaksanakan homeschooling ketika anak-

anaknya telah bersekolah di sekolah formal, mereka akan mengeluarkan anak-

anak mereka dari sekolah formal dan mulai melaksanakan homeschooling. Tentu 

saja anak yang beralih dari sekolah formal ke homeschooling akan banyak 

mengalami perubahan dalam lingkungan dan diri mereka. 

Hampir seluruh perubahan dalam lingkungan yang terjadi menuntut 

seseorang untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan baru. Begitu pula 

dengan anak-anak yang beralih dari sekolah formal menjadi homeschooling, 

mereka juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang 

baru. Menurut Schneiders (1960) mengungkapkan bahwa penyesuaian diri 

merupakan proses yang meliputi respon mental dan perilaku dimana individu 

berusaha mengatasi  kebutuhan, ketegangan frustasi dan konflik yang berasal dari 

dalam dirinya dengan berhasil dan menghasilkan suatu derajat kesesuaian antara 

tuntutan-tuntutan yang berasal dari dalam dirinya dengan dunia obyektif dimana 

ia berada. 

Kebutuhan anak-anak usia sekolah dasar untuk besosialisasi di lingkungan 

sekolah dan lebih banyak menghabiskan waktu dalam suasana belajar di 

lingkungan sekolah, akan berbeda apabila mereka dipindahkan dari sekolah 

formalnya dan kemudian melaksanakan homeschooling yang lebih banyak 

menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Dengan adanya dinamika dalam 

masa perkembangan anak-anak tersebut yang ditambah dengan perubahan 

lingkungan yang dialami oleh anak-anak usia sekolah dasar yang beralih dari 
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sekolah formal ke homeschooling, peneliti ingin melihat bagaimana proses 

penyesuaian diri yang terjadi pada anak-anak yang beralih dari sekolah formal ke 

homeschooling. 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk lebih memahami 

gambaran mengenai penyesuaian diri yaitu berkisar pada kehidupan psikososial 

dan kegiatan akademisnya. Pertimbangan peneliti untuk lebih menitikberatkan 

pada kehidupan psikososial karena hal tersebut merupakan isu yang banyak 

mendapat sorotan di masa perkembangan anak-anak dan pada remaja yang 

melaksanakan homeschooling. Selain itu, kegiatan akademis juga akan ditinjau 

lebih dalam dengan pertimbangan adanya perbedaan dalam kegiatan akademis di 

sekolah formal dengan homeschooling. 

1.2 Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, yaitu untuk memahami lebih dalam 

Gambaran penyesuaian diri anak usia sekolah dasar yang beralih ke 

homeschooling yaitu meliputi: 

1. Apa saja aspek yang muncul dari penyesuaian social dan akademis anak usia 

sekolah dasar yang bealih ke homeschooling  

2. Latar belakang apa saja yang mempengaruhi proses penyesuaian diri anak yang 

beralih dari sekolah formal ke homeschooling? 

3. Apa saja konflik yang dialami subyek dalam masa penyesuaian diri setelah 

beralih dari sekolah formal ke homeschooling dan bagaimana cara pemecahan 

masalahnya? 
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1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian 

 Mengingat masih belum banyak penelitian dengan tema ini. Selain 

itu beberapa peneliti masih berbicara seputar pro-kontra dan dampak dari 

homeschooling terhadap efektivitas proses belajar mengajar, di sini penulis 

mengkaji tentang penyesuaian diri anak usia sekolah dasar yang beralih ke  

homeschooling. 

Selama ini artikel-artikel dan diskusi yang ada hanya berbicara mengenai 

bagaimana dampak homeschooling bagi anak dan bagaimana keuntungan dan 

kelebihannya, namun hanya sedikit yang membicarakan tentang bagaimana 

gambaran penyesuaian diri anak yang beralih ke homeschooling terutama pada 

usia sekolah dasar atau masa kanak-kanak akhir. 

Telah ada beberapa  penelitian terlebih dahulu yang mengkaji mengenai 

penyesuaian diri dalam peralihan ke homeschooling. Diantaranya penelitian Louis 

(2006) mengenai penyesuaian  peran  ibu yang anaknya beralih dari sekolah 

formal ke homeschooling, Iskandar (2007) mengenai Penyesuaian Diri Remaja 

yang Beralih dari Sekolah Formal ke Homeschooling dan Hermit (2008) 

mengenai review, evaluasi dan penyesuaian diri dalam homeschooling.Dimana 

beberapa hasil diantaranya adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

proses penyesuaian diri siswa yang beralih dari sekolah formal ke homeschooling 

diantaranya faktor kepribadian, dinamika keluarga, masa peralihan (deschooling), 

dan peran komunitas homeschooling, sedangkan yang ingin penulis kaji terdapat 
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beberapa keunikan dalam penelitian ini, mengingat masa usia sekolah dasar 

berbeda fase perkembanganya dengan fase sebelum dan sesudahnya dimana 

mereka memiliki dimensi perkembangan sangat khas seperti kebutuhan anak 

teman sebaya dan proses sosialisasi dan pembelajaran  awal dalam sekolah formal 

yang akan  membentuk karakter dan kepribadianya. Akan muncul banyak aspek 

yang menarik untuk dikaji dalam  fase perkembangan  ini terkait penyesuaian diri 

dalam homeschooling seperti kebutuhan akan peran orangtua, faktor dukungan 

keluarga dan pandangan masyarakat sekitar dan teman sebaya. Selain itu 

diharapkan hasil penelitian ini juga bisa memberi tambahan referensi bagi orang 

tua yang tertarik untuk mendidik anaknya dengan homeschooling. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah deskripsi tentang 

penyesuaian diri siswa homeschooling usia sekolah dasar yang beralih dari 

sekolah formal kepada homeschooling. Kaitannya dengan kemampuan mereka 

menyesuaikan diri dengan perubahan setelah memilih homeschooling sebagai 

alternatif pendidikan baik dalam hal akademis maupun kehidupan sosialnya.  

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain : 

1. Menambah pengetahuan dalam dunia psikologi pendidikan mengenai 

homeschooling dan penyelenggaraannya. 
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2. Mengetahui bagaimana penyesuaian diri dalam dinamika perkembangan 

usia anak sekolah dasar yang beralih dari sekolah formal menjadi 

homeschooling. 

3. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi penyesuaian anak yang 

beralih dari sekolah formal ke homeschooling. 

 

1.5.2 Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain : 

1.   Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyesuaian diri 

siswa homeschooling tingkat sekolah dasar, agar para orang tua yang 

akan mengambil homeschooling sebagai alternatif pendidikan bagi anak-

anaknya dapat memperoleh gambaran mengenai penyesuaian diri anak-

anak mereka. 

2.   Memberikan pengetahuan pada orang tua yang menjadi pengajar anak-

anaknya dalam homeschooling atau mentor homeschooling agar dapat 

lebih tepat dalam memberikan bentuk pengajaran pada siswa 

homeschooling yang baru beralih dan dalam masa penyesuaian diri 
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BAB II 

PERSPEKTIF TEORITIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Penyesuaian Diri 

2.1.1.1 Pengertian Penyesuaian Diri 

 Schneiders (1960) mengungkapkan bahwa penyesuaian diri merupakan 

proses yang meliputi respon mental dan perilaku dimana individu berusaha 

mengatasi  kebutuhan, ketegangan frustasi dan konflik yang berasal dari dalam 

dirinya dengan berhasil dan menghasilkan suatu derajat kesesuaian antara 

tuntutan-tuntutan yang berasal dari dalam dirinya dengan dunia obyektif dimana 

ia berada. 

 Penyesuaian diri juga merupakan keberhasilan individu untuk 

mengadakan hubungan dengan orang lain secara umum atau dengan kelompok 

dan memperlihatkan sikap serta tingkah laku yang menyenangkan. Keberhasilan 

dalam pencapaiannya akan membawa individu menuju pada kesehatan mental 

dimana individu dapat memecahkan masalahnya secara realistik, menerima 

dengan baik sesuatu yang tidak dapat dielakkan, mengerti dan menerima 

kekurangan yang ada pada dirinya dan kekurangan dengan orang lain yang 

bekerjasama dengan  dirinya. (Hurlock,1984) 

 Lazarus (1976:15) mengemukakan dua pengertian penyesuaian diri, yaitu 

:  
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1. Penyesuaian diri sebagai suatu achievement, yang berkenaan dengan 

apakah individu berhasil menyelesaikan aktifitas, ketegangan, dan 

konflik-konflik yang dihadapi dengan baik atau tidak. 

2. Penyesuaian diri sebagai suatu proses yang berkenaan dengan 

bagaimana individu melakukan penyesuaian di bawah kondisi yang 

berbeda-beda dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini. 

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa penyesuaian diri adalah usaha dan variasi respon-respon yang terus 

menerus dilakukan dan dikeluarkan individu sebagai suatu proses dinamis untuk 

mengatasi hambatan, ketegangan, konflik, frustasi dalam upayanya untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan tujuan tertentu serta tuntutan baik dari 

dalam diri maupun lingkungan sehingga diperoleh kesesuaian antara individu 

dengan lingkungannya, keseimbangan dan keharmonisan serta arti dalam 

kehidupan.  

2.1.1.2. Pembentukan Penyesuaian Diri   

Menurut Santrock (1998) pada dasarnya penyesuaian diri melibatkan 

individu dengan lingkungannya, beberapa lingkungan yang dianggap dapat 

menciptakan penyesuaian diri yang cukup sehat bagi remaja, diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

a. Lingkungan Keluarga  

     Semua konflik dan tekanan yang ada dapat dihindarkan atau dipecahkan 

bila individu dibesarkan dalam keluarga dimana terdapat keamanan, cinta, respek, 
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toleransi dan kehangatan. Dengan demikian penyesuaian diri akan menjadi lebih 

baik bila dalam keluarga individu merasakan bahwa kehidupannya berarti.   

 Rasa dekat dengan keluarga adalah salah satu kebutuhan pokok bagi 

perkembangan jiwa seorang individu.  

Lingkungan keluarga juga merupakan lahan untuk mengembangkan 

berbagai kemampuan, yang dipelajari melalui permainan, senda gurau, sandiwara 

dan pengalaman-pengalaman sehari-hari di dalam keluarga. Tidak diragukan lagi 

bahwa dorongan semangat dan persaingan antara anggota keluarga yang 

dilakukan secara sehat memiliki pengaruh yang penting dalam perkembangan 

kejiwaan seorang individu. Oleh sebab itu, orangtua sebaiknya jangan 

menghadapkan individu pada hal-hal yang tidak dimengerti olehnya atau sesuatu 

yang sangat sulit untuk dilakukan olehnya, sebab hal tersebut memupuk rasa 

putus asa pada jiwa individu tersebut.  

 b. Lingkungan Teman Sebaya  

Begitu pula dalam kehidupan pertemanan, semakin penting pada masa 

kanak-kanak akhir dibandingkan masa-masa sebelumnya. Suatu hal yang sulit 

bagi seorang anak untuk menjauh dari temannya, dimana dia bermain dan belajar 

bersama teman-temannya melalui proses untuk menjalankan tugas-tugas 

perkembangan di usianya. 

c. Lingkungan Sekolah  

Sekolah mempunyai tugas yang tidak hanya terbatas pada masalah 

pengetahuan dan informasi saja, akan tetapi juga mencakup tanggungjawab 

pendidikan secara luas. Demikian pula dengan guru, tugasnya tidak hanya 
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mengajar, tetapi juga berperan sebagai pendidik yang menjadi pembentuk masa 

depan, ia adalah langkah pertama dalam pembentukan kehidupan yang menuntut 

individu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan.  

 

2.1.1.3. Klasifikasi Penyesuaian Diri 

 Schneiders (1960) mengklasifikasikan penyesuaian diri  ke dalam 3 

kategori, yaitu : 

1. Klasifikasi berdasarkan gejala-gejala dan akibat. 

Penyesuaian diri dapat diklasifikasikan menurut gejala-gejala atau tipe-tipe 

orang yang terlibat. Kategorinya antara lain : neuropsikotik, psikopatik, perverted, 

eksentrik dan epilepsi. Klasifikasi ini lebih ditujukan pada psikologi abnormal 

dan psikiatri daripada psikologi penyesuaian diri.  

2. Klasifikasi berdasarkan macam-macam respon 

Penyesuaian diri dapat dikelompokkan menurut macam-macam respon 

atau kualitas reaksi yang melibatkan bagaimana individu mengatasi tuntutan, 

masalah-masalah, konflik dan frustasi. Klasifikasi berguna untuk mempelajari 

penyesuaian diri dengan memfokuskan perhatian pada proses mental dan perilaku 

yang terjadi dalam situasi penyesuaian diri. 

Dalam klasifikasi ini, penyesuaian diri dibedakan sebagai berikut : 

a. Penyesuaian diri normal 

b. Penyesuaian diri yang dimaksud untuk mempertahankan diri 

c. Penyesuaian diri melalui escape dan  withdrawing 

d. Penyesuaian diri melalui rasa sakit 
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e. Penyesuaian diri melalui agresi 

Pola yang berbeda dari penyesuaian diri tersebut diambil dari batasan-

batasan umum “pattern of adjustment”. 

3. Klasifikasi berdasarkan  permasalahan 

Penyesuaian diri dapat juga dikelompokkan berdasar permasalahan atau 

situasi-situasi yang melibatkan tuntutan-tuntutan dari diri sendiri dan tuntutan 

lingkungan. 

Penyesuaian diri dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu : 

a. Penyesuaian diri pribadi (personal adjustment) 

b. Penyesuaian sosial (social adjustment) 

c. Penyesuaian keluarga dan rumah (home and family adjustment) 

d. Penyesuaian akademis (academic adjustment) 

e. Penyesuaian pekerjaan (vocational adjustment) 

f. Penyesuaian perkawinan (marital adjustment) 

Dalam penelitian ini dipilih aspek penyesuaian diri berdasarkan kategori 

permasalahan yang lebih banyak disoroti dalam penyelenggaraan homeschooling 

yaitu penyesuaian sosial dan penyesuaian akademik. 

  

2.1.1.3.1 Penyesuaian Sosial 

Penyesuaian sosial dalam pembahasnnya tidak dapat dilepaskan  dari 

pembahasan mengenai penyesuaian diri. Hal ini karena penyesuaian sosial itu 

merupakan suatu penyesuaian diri yang bersifat keluar (eksternal). Maksudnya 
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adalah, suatu penyesuaian diri  yang dilakukan individu dengan lingkungannya, 

dimana dalam hal ini adalah lingkungan sosialnya. 

Hurlock (1993) memberikan perumusan tentang penyesuaian diri secara 

lebih umum. Ia mengatakan bahwa, bilamana seseorang  mampu menyesuaikan 

diri terhadap orang lain secara umum ataupun terhadap kelompoknya, dan ia 

memperlihatkan sikap serta tingkah laku yang menyenangkan. Berarti ia diterima 

oleh kelompok atau lingkungannya. Dengan kata lain, orang itu mampu 

menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkunganya. 

Kemampuan individu dalam melakukan penyesuaian diri ini tentu juga 

akan memudahkannya untuk mengadakan hubungan dengan orang lain secara 

umum ataupun secara berkelompok. Bila individu berhasil mengadakan hubungan 

dengan orang lain berarti ia berhasil melakukan penyesuaian diri dengan baik. 

Menurut Hurlock (1993), penyesuaian  sosial diartikan  sebagai 

keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada 

umumnya dan terhadap kelompoknya pada khususnya. Orang yang dapat 

menyesuaikan diri dengan baik mempelajari banyak keterampilan sosial seperti 

kemampuan untuk menjalin hubungan secara diplomatis dengan orang lain, baik 

teman maupun orang yang tidak dikenal, sehingga sikap orang lain terhadap 

mereka menyenangkan, seperti kesediaan untuk membantu orang lain, meskipun 

mereka sendiri mengalami kesulitan. 

Dalam bukunya yang berjudul personal adjustment and mental health, 

Schneiders (1960) mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan penyesuaian 

sosial adalah suatu kemampuan untuk memberikan reaksi efektif dan sehat 
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kepada kenyatan sosial, situasi sosial dan hubungan sosial sebagai persyaratan 

untuk kehidupan sosial menjadi terpenuhi secara memuaskan dan dapat diterima 

lingkungan. 

Dalam Encyclopedia Of Psychology (Eysenck, 1982),  penyesuaian sosial 

dinyatakan sebagai suatu proses perubahan  atau  keadaan yang diakibatkan oleh 

proses itu secara fisik, sosio-sistemik atau organisasional dalam prilaku khas 

kelompok atau hubungan khas kelompok atau dalam kebudayaan khusus. Istilah 

ini secara khusus juga dipakai untuk menunjukan proses dimana individu atau 

kelompok mencapai suatu keadaan equibrium sosial, dalam arti tidak mengalami 

konflik  apapun dengan lingkunganya. 

Dari uraian dan beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, peneliti 

melihat bahwa teori yang dikemukakan oleh Hurlock tampaknya mempunyai 

kesesuaian dan mencakup teori-teori yang lainya. Letak kesesuaiannya antara lain 

bahwa teori yang lain juga menyebutkan tentang penyesuaian diri individu 

terhadap lingkungan sosialnya, keberhasilan mencocokan kebiasaan dengan 

lingkungan sekitarnya sehingga tidak menimbulkan konflik dan mengakibatkan 

situasi yang menyenangkan. 

Oleh karena itu maka dalam penelitian ini diambil kesimpulan bahwa 

yang dimaksud dengan penyesuaian sosial adalah suatu keberhasilan penyesuaian 

diri individu terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok pada 

khususnya sehingga individu tersebut dapat diterima lingkungan sosialnya dan 

dapat mengembangkan sikap sosial yang menyenangkan. 
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2.1.1.3.1.1 Kriteria Penyesuaian Sosial 

Menurut  Hurlock (1993), untuk menentukan sejauh mana penyesuaian 

diri anak secara sosial, dapat diterapkan melalui empat kriteria. Penerapan hanya 

salah satu dari kriteria tersebut saja tidak akan dapat memadai. Empat kriteria 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penampilan nyata 

Bila prilaku sosial anak seperti yang dinilai berdasarkan standar 

kelompoknya memenuhi harapan kelompok, maka ia akan menjadi anggota yang 

diterima kelompok. 

2. Penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok 

Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap berbagai 

kelompok, baik kelompok teman sebaya maupun kelompok orang dewasa, secara 

sosial dianggap sebagai orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik 

3. Sikap sosial 

Anak harus menunjukan sikap yang menyenangkan terhadap orang lain, 

terhadap partisipasi sosial, dan terhadap perannya dalam kelompok sosial, bila 

ingin dinilai sebagai orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik secara 

sosial. 

4. Kepuasan pribadi 

Untuk dapat menyesuaikan diri dengan baik secara sosial, anak harus 

merasa puas terhadap kontak sosialnya dan terhadap peran yang dimainkanya 

dalam situasi sosial, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota. 
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Selain empat kriteria dari Hurlock tersebut, ahli lain yaitu Schneider (1960) juga 

mengemukakan kriteria penyesuaian sosial yang baik. Kriteria tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Individu dapat mengendalikan emosi, imajinasi dan prilakunya. 

2. Individu mampu melihat dirinya secara objektif, yaitu menyadari adanya 

kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. 

3. Adanya konsep diri yang sehat, yang mencakup penerimaan dan penilaian diri  

yang  wajar mengenai kedudukan dan harga diri 

4. Adanya nilai-nilai dasar pribadi bagi setiap individu, seperti kejujuran, keadilan, 

dan kerendahan hati, yang dimaksudkan untuk menghadapi konflik dan masalah 

sehari-hari. 

5. Senantiasa berkembang ke arah kedewasaan yang artinya bahwa semua tindakan 

harus sesuai dengan kemampuan dan kesediaan untuk bertanggung jawab. 

Dari keriteria-kriteria yang telah disebutkan diatas diambil beberapa 

kriteria yang akan dipakai sebagai indikator alat ukur bagi subjek dalam 

penelitian ini. Kriteria-kriteria tersebut adalah semua kriteria penyesuaian sosial 

dari Hurlock  

 

2.1.1.3.1.2 Kesulitan Dalam Melakukan Penyesuaian Sosial Yang Baik 

Salah satu tugas perkembangan pada individu adalah berhubungan dengan 

penyesuaian sosialnya. Banyak anak yang kurang dapat menyesuaikan diri, baik 
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secara sosial maupun secara pribadi. Akibatnya masa kanak-kanak mereka 

menjadi tidak menyenangkan, dan bila mereka tidak belajar mengatasi kesulitan, 

mereka akan tumbuh menjadi orang yang tidak bahagia atau menjadi maladjusted. 

Banyak kondisi yang menimbulkan kesulitan bagi anak untuk melakukan 

penyesuaian diri dengan baik, tetapi ada empat kondisi yang penting. Empat 

kondisi tersebut menurut Hurlock (1988) adalah: 

Pertama, bila pola-pola prilaku sosial yang buruk dikembangkan dirumah, 

anak akan menemui kesulitan untuk melakukan penyesuaian sosial yang baik di 

luar rumah, meskipun mereka diberi motivasi yang kuat untuk melakukannya. 

Misalnya anak yang diasuh dengan metode otoriter, sering mengembangkan sikap 

benci terhadap semua figur berwenang atau bila anak diasuh dengan pola serba 

boleh di rumah, anak akan menjadi orang yang tidak mau memperhatikan 

keinginan orang lain, merasa bahwa dia dapat mengatur dirinya sendiri. 

Kedua, bila rumah kurang memberikan model prilaku untuk ditiru, anak 

akan mengalami hambatan serius dalam melakukan penyesuaian diri di luar 

rumah. Anak yang  ditolak oleh orang tuanya atau yang meniru prilaku orang tua 

yang menyimpang, akan mengembangkan kepribadian yang tidak stabil, agresif, 

yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang penuh dendam atau 

bahkan kriminalitas ketika mereka beranjak dewasa. 

Ketiga, kurangnya motivasi untuk belajar melakukan penyesuaian sosial 

yang sering timbul dari pengalaman sosial awal yang tidak menyenangkan, baik 

di rumah ataupun di luar  rumah. Misalnya, anak yang selalu digoda atau 

diganggu oleh saudaranya yang lebih tua, atau diperlakukan sebagai orang yang 
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tidak dikehendaki dalam permainan mereka, tidak akan mempunyai motivasi 

yang kuat untuk berusaha melakukan penyesuaian sosial yang baik di luar rumah. 

Keempat, meskipun anak memiliki motivasi yang kuat untuk  belajar 

melakukan  penyesuaian sosial yang baik, anak tidak mendapatkan bimbingan 

dan bantuan yang cukup dalam proses belajar ini. Misalnya bila orang tua yakin 

bahwa anaknya  akan dapat menguasai agresifitasnya dengan penolakan teman 

sebaya yang dialaminya, dan sebagai akibatnya dia tidak akan berusaha 

mengurangi agresifitasnya. 

 

2.1.1.3.2 Penyesuaian Diri di Bidang Akademik 

Konsep penyesuaian diri di bidang akademik pada dasarnya seperti yang 

didefinisikan pada penyesuaian diri lainya kecuali bahwa penyesuaian diri di 

bidang akademik dihubungkan dengan tanggung jawab yang melekat pada 

situasi-situasi akademik. Penyesuaian diri di bidang akademik menunjukan 

kemampuan atau proses-proses penyesuaian diri di mana tuntutan-tuntutan dan 

kebutuhan-kebutuhan akdemik dipenuhi dalam keadaan cukup, sehat dan adanya 

sikap puas dalam diri individu. Penyesuaian diri di bidang akademik juga 

menyangkut penyesuaian diri di sekolah yaitu penyesuaian diri terhadap tuntutan 

dalam kehidupan di sekolah yang ditandai oleh penghargaan dan penerimaan 

terhadap otoritas, tertarik dan berpartisipasi dalam fungsi dan aktivitas-aktivitas 

di sekolah, mempunyai hubungan yang akrab dengan teman sekelas, guru 

maupun konselor, mempunyai keinginan menerima batasan-batasan dan tanggung 

jawab (Schneiders, 1960). 
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Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, nampak bahwa penyesuaian diri 

anak yang beralih dari sekolah formal ke homeschooling bukanlah hal yang 

mudah karena beralihnya anak  dari sekolah formal yang berbeda dengan 

homeschooling akan menimbulkan konsekwensi-konsekwensi tertentu dan 

kondisi yang berbeda terutama dalam kegiatan akademiknya sehingga menuntut 

anak untuk melakukan penyesuaian diri.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri di bidang akademik dalam 

homeschooling adalah proses mengatasi stress, konflik, frustasi dan persoalan-

persoalan situasi dalam memenuhi tuntuhan kebutuhan akademik dalam 

homeschooling 

 

2.1.1.3.2.1 Kriteria Penyesuaian Akademik 

Kriteria penyesuaian diri di bidang akademik menurut Schneiders adalah 

sebagai berikut  (1960): 

1. Keberhasilan prestasi 

Yang dimaksud dengan keberhasilan prestasi adalah pemikiran individu 

tentang prestasinya. Pemikiran individu terhadap keberhasilan prestasinya 

bermacam-macam, nilai C mungkin bagus bagi seseorang tetapi mungkin jelek 

bagi yang lainya. Jadi hal ini dapat menunjukan kepuasan atau ketidakpuasan 

seseorang terhadap prestasinya. 

2. Usaha yang cukup 

Banyak siswa yang beranggapan bahwa prestasi rata-rata sebagai prestasi 

yang berhasil, meskipun hal tersebut jauh di bawah kemampuan atau kapasitas 
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yang dimilikinya. Murid yang memiliki kemampuan untuk keberhasilan 

akademik tetapi gagal mencapai prestasi baik dikatakan sebagai murid yang gagal 

mencapai penyesuaian diri di bidang akademik. Dengan kata lain usaha yang 

dilakukannya untuk mencapai prestasi yang baik adalah kurang. Jadi dalam hal 

ini dapat dilihat seberapa besar usaha yang telah dilakukannya untuk mencapai 

keberhasilan prestasi. 

3. Perolehan pengetahuan yang bermanfaat 

Semua usahanya di bidang akademik diarahkan dengan tujuan untuk 

memperoleh pengetahuan tambahan bagi dirinya. 

4. Perkembangan intelektual 

Siswa belajar untuk menggunakan dan memanfaatkan kenyataan-

kenyataan, prinsip-prinsip dan teori-teori yang diperolehanya dengan cara yang 

efisien dan menguntungkan. Keuntungan yang dimaksud di sini bukan 

keuntungan dari segi ekonomis, yang dimaksud adalah keuntungan bertambahnya 

keberhasilan karena penggunaan pengetahuan-pengetahuan yang telah 

dimilikinya dalam mengatasi masalah-masalah pribadi. 

5. Tujuan prestasi akademik  

Biasanya tujuan dari usaha di bidang akademik meliputi penguasaan 

terhadap pokok-pokok persoalan, penggabungan bidang-bidang yang berbeda dari 

pengetahuan, peningkatan kemampuan intelektual dan kebanggaan, persiapan 

yang cukup untuk karier atau pencaharian dan mencapai kelulusan di sekolah. 
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Jika tujuan-tujuan ini dicapai, individu akan semakin mendekati kesuksesan 

akademik dan penyesuaian diri. 

6. Kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan dan minat-minat 

Keberhasilan akademik berjalan seiring dengan kepuasan-kepuasan 

terhadap kebutuhan akan status, pengakuan, prestasi, penerimaan sosial, harapan 

akan keamanan pribadi dan identifikasi ego. Adanya keinginan-keinginan untuk 

mendapat pengetahuan, informasi, dan pengembangan intelektual  dapat 

diwujudkan dengan usaha yang serius untuk mencapai keberhasilan di bidang 

akademik. 

Kepuasan terhadap kebutuhan dan minat dapat diartikan melalui 

ketenangan emosi dan kedamaian pikiran dapat dipertahankan. 

Kriteria-kriteria penyesuaian diri di bidang akademik tersebut  di atas 

dimaksudkan agar kita dapat lebih memahami konsep penyesuaian diri di bidang 

akademik karena dengan kriteria-kriteria tersebut penyesuaian diri di bidang 

akademik ketika anak beralih dari sekolah formal ke homeschooling dapat 

dievaluasi. 

 

2.1.2  Masa Akhir Anak-Anak 

2.1.2.1 Perkembangan pada Masa Akhir Anak-Anak 

Periode ini dimulai ketika anak mulai memasuki Sekolah Dasar dan 

berakhir ketika anak mengalami kematangan seksual. Periode ini juga disebut 

sebagai periode anak usia Sekolah Dasar, karena pada masa ini anak mulai 

memasuki sekolah formal. 
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2.1.2.2 Karakteristik Perkembangan pada Masa Akhir Anak-Anak 

Menurut Hurlock (1993) sebagai berikut : 

1. Masa berkelompok dimana perhatian utama anak-anak tertuju pada keinginan 

diterima kelompoknya 

2. Proses penyesuaian diri dengan standar yang disetujui kelompoknya 

3. Usia kreatif, menunjukkan bahwa anak ketika tidak dihalangi oleh rintangan-

rintangan lingkungan, kritik, cemoohan dari orang dewasa maka anak akan 

mengerahkan tenaganya dalam kegiatan-kegiatan yang kreatif 

4. Usia bermain karena luasnya minat anak  

Sedangkan karakteristik perkembangan pada masa pertengahan dan masa 

akhir anak-anak menurut Santrock (1998) sebagai berikut : 

1. Perubahan fisik (tubuh) pada anak. Diantara aspek-aspek penting perubahan 

tubuh di dalam periode perkembangan adalah sistem rangka, sistem otot, dan 

ketrampilan motorik 

2. Kemampuan menganalisis kata, misalnya anak ketika mendengar kata “anjing”, 

anak dapat mengaitkan kata „anjing” dengan suatu kata yang menunjukkan 

penampilannya (hitam, besar) 

3. Memiliki kreativitas 

4. Menjalin relasi dengan teman sebayanya 

 

2.1.2.3. Perkembangan Pemrosesan Informasi pada Anak Usia Akhir 

1. Kapasitas dasar: Kapasitas keseluruhan akan sistem kognitif semakin 

meningkat 
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2. Strategi: Perhatian menjadi lebih selektif, adaptif, dan terencana. Tantangan 

dalam segi kognitif semakin meningkat. Strategi memori dalam bentuk latihan 

dan organisasi semantic digunakan secara spontan dan lebih efektif. Kemampuan 

untuk menggabungkan berbagai macam strategi semakin meningkat. Kemampuan 

untuk mengambil kesimpulan dalam proses penataan ulang semakin 

berkembang.Penalaran lebih bergantung kepada kata kunci yang tersimpan dalam 

memori. 

3. Pengetahuan: Pengetahuan semakin berkembang dan tertata dengan lebih baik. 

4.Metakognisi: Melihat pikiran sebagai sesuatu yang aktif, dan merupakan hal 

yang penting dalam perkembangan. Pengetahuan akan berbagai macam proses 

kognitif dan hubungannya semakin berkembang. Pengetahuan akan dampak dari 

strategi dan variabel tugas dari suatu tingkah laku semakin meningkat. 

Pengetahuan akan hubungan antara proses kognitif, strategi, dan variabel tugas 

semakin meningkat. Regulasi kognitif diri semakin meningkat secara bertahap. 

 

2.1.2.4.  Perkembangan Emosi: 

1.  Ekspresi emosi: Kesadaran emosi diri menjadi lebih terintegrasi dengan 

nilai-nilai standar yang ada di dalam diri yang berkaitan dengan tingkah laku 

yang baik dan kesempurnaan.Strategi yang berkaitan dengan regulasi emosi diri 

menjadi lebih bersifat internal dan menyesuaikan dengan tuntutan dari situasi 

lingkungan. Kemampuan untuk menyesuaikan menjadi lebih berkembang, lebih 

memahami akan aturan-aturan dalam menunjukkan emosi 
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2.  Pemahaman emosi: Kemampuan untuk mempertimbangkan perasaan 

orang lain ketika terjadi konflik mulai muncul. Mulai munculnya pemahaman 

bahwa manusia bisa memiliki perasaan yang saling bercampur dan ekspresi yang 

ditampilkan seseorang mungkin bukan refleksi dari apa yang sesungguhnya 

dirasakan. Empati meningkat sejalan dengan meningkatnya pemahaman 

emosional. 

 

2.1.2.5.  Perkembangan Kognitif Sosial Anak Akhir 

1.  Pemikiran tentang diri sendiri  

Konsep diri menekankan pada trait kepribadian. Self-esteem 

diorganisasikan secara hierarkis, setidaknya muncul ke dalam tiga dimensi 

(akademis, fisik, sosial), yang berbeda tergantung kepada evaluasi diri dan saling 

bergabung membentuk impresi akan dirinya. Self-esteem akan menurun ketika 

anak membandingkan dirinya dengan anak lain, kemudian kembali meningkat. 

Sifat yang berkaitan dengan prestasi berbeda tergantung kepada kemampuan, 

usaha, dan factor di luar diri anak. 

 2.  Pemikiran tentang orang lain 

Deteksi akan usaha untuk mencapai tujuan mulai meningkat. Persepsi 

akan manusia lebih menekankan pada trait kepribadian dan perbandingan sosial. 

Anak mendapatkan pengetahuan mengenai rasis, etnis, kelas sosial, prasangka 

menurun. Perspective taking meningkat, anak memahami bahwa manusia dapat 

mengartikan kejadian yang sama dalam cara yang berbeda. 

3.  Pemikiran tentang relasi antar manusia 
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Pertemanan menekankan pada rasa percaya dan saling membantu yang 

dilakukan bersamasama. Kuantitas dan kualitas dari strategi pemecahan masalah 

sosial berkembang. Komponen dari pemecahan masalah-masalah sosial lebih 

berkaitan dengan kompetensi sosial. 

4. Perspective taking 

Kemampuan membayangkan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang 

lain. Pada anak usia 7-12 tahun: Anak mulai bisa menempatkan diri di posisi 

orang lain, dan melihat pandangan, perasaan, dan tingkah laku mereka 

berdasarkan sudut pandang orang lain. Mereka juga mengenali bahwa orang lain 

juga bisa melakukan hal yang sama. 

Menurut Santrock (1998), anak usia akhir sesungguhnya dikelilingi oleh 3 

lingkungan yang berbeda, yakni keluarganya, teman sebayanya dan lingkungan 

sekolah. Ketiga lingkungan ini membawa dampak yang berbeda-beda terhadap 

tumbuh kembang anak: 

a. Lingkungan keluarga: pada usia akhir, waktu anak-anak bersama 

keluarganya cenderung berkurang karena anak lebih banyak di sekolah dan atau 

bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun, meskipun demikian, dalam hal 

penanaman norma sosial, kontrol, dan disiplin, orangtua masih memiliki peranan 

penting bagi anak. Kontrol yang diberikan orangtua terhadap anak lebih berkaitan 

dengan memonitor perkembangan anak, mengarahkan dan memberi dukungan, 

pemanfaatan waktu secara efektif ketika mereka langsung berhubungan dengan 

anak-anaknya, dan orangtua berusaha menanamkan kepada anak kemampuan 

untuk mengontrol perilaku mereka sendiri, untuk menghindari resiko cedera, 
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untuk memahami perilaku yang diharapkan, dan merasakan dukungan dari 

orangtuanya. 

b. Teman sebaya: pada anak usia akhir, mereka memang lebih banyak 

menghabiskan waktu bersama teman sebayanya. Teman bagi anak usia akhir 

memiliki 6 fungsi yakni: persahabatan, stimulasi/mendorong, physical support, 

ego support, untuk perbandingan sosial, keintiman/relasi afeksi. Adanya 

kesamaan dan perasaan dekat/intim merupakan dua hal penting dalam sebuah 

relasi pertemanan dengan teman sebaya. 

c. Lingkungan sekolah: lingkungan ini memberikan dampak yang cukup 

besar bagi siswa karena anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di 

sekolah. Guru memiliki peran penting mempengaruhi perkembangan anak. Selain 

itu di sekolah anak mempelajari perbedaanperbedaan antara dirinya dengan 

teman-temannya yang sangat beragam. Perbedaan ini bermacam-macam berkaitan 

dengan fisik, karakter, latar belakang sosial ekonomi, dan juga suku. 

 

2.1.3. Masa Sekolah 

Akhir masa anak-anak lekat dengan kegiatan sekolah. Saat ini anak-anak 

tengah duduk di bangku sekolah dasar . bagi anak-anak, sekolah adalah symbol 

status (Hurlock 1988). Dikatakan demikian karena di seolah anak bukan hanya 

menerima pelajaran tapi di sana mereka tmbuh, bermain dan mengembangkan 

bakatnya di ekstrakurikuler. Oleh karena itu dikatakan bahwa hari-hari anak 

disekolah adalah penting.  
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Masa sekolah dasar disebut dengan periode intelektual karena 

penghayatan tentang hidup anak sudah lebih rasional serta objektf serta sikap 

egosentrik berangsur hilang  berdasar pengalaman (Kartono 1986). Umumnya 

anak yang sudah bersekolah akan terlihat lebih rapih, sopan dan menurut pada 

orang tua dibanding sebelumnya. Hal tersebut berkenaan dengan fungsi sekolah 

itu sendiri yang umumnya bukan hanya tempat belajar dan mengembangkan 

kecakapan intelektual tapi juga menjadi tempat berlangsungnya proses 

pendewasaan sosial untuk bisa menerima diri sendiri dan orang lain. Fungsi 

sekolah tersebut sangat mendukung perkembangan sekolah anak karena hal-hal 

tertentu yang tidak bisa didapatkan anak dalam lingkungan keluarga yang akan 

didapatkan di sekolah. 

Lingkungan sekolah tidak selamanya menarik bagi seorang anak. Pada 

umumnya anak suka mengeluh tentang sekolah dan tentang larangan-larangan, 

pekerjaan rumah, kursus-kursus wajib, makanan di kantin dan tentang 

pengelolaan sekolah. Beberapa anak bahkan mengklaim dirinya tidak suka 

sekolah karena mereka tidak dapat berinteraksi dengan teman-temanya. Dua hal 

lain yang mempengaruhi ketertarikan anak dengan sekolahnya adalah pengalaman 

sekolah sebelumnya dan pengaruh orang tua (Hurlock, 1988). Pengalaman 

sekolah di play group dan TK yang menyenagkan akan membuat anak lebih 

tertarik dengan sekolah barunya apalagi ada dorongan dan perhatian dari orang 

tua. 

Prestasi anak di sekolah dipengaruhi oleh berbagai factor, diantaranya 

adalah factor-faktor tertentu pada anak itu sendiri. Keadaan dan suasana sekolah 
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juga memiliki peran yang sangat besar pula bagi prestasi  belajar seorang anak 

Singgih ( 1995 ). Jika anak tertarik dengan kegiatan-kegiatan sekolah baik 

akademik maupun kegiatan ekstrakurikulernya maka mereka akan suka 

menghabiskan waktu di sekolah, punya hubungan yang baik dengan guru dan 

teman-teman serta dapat bekerja sesuai dengan kemampuan sehingga rata-rata 

prestasinya bagus. Sebaliknya anak yang tidak bisa menyesuaikan diri dan bosan 

dengan sekolahnya disamping nilainya buruk juga akan menjadi anak yang nakal, 

agresif dan tidak berhasil. 

Dalam penelitian ini sengaja diambil anak-anak usia sekolah dasar yang 

beralih ke homeschooling sebagai subjek dan bagaimana penyesuaian diri mereka 

dalam homeschooling. Karena penyesuaian diri mereka begitu penting untuk 

masa selanjunya. Dasar penyesuaian diri yang kuat dalam awal menjalankan 

homeschooling akan membuat anak menjalankannya dengan semangat untuk 

menjalani hari-harinya dalam  homeschooling. Kesukaan anak pada lingkungan 

homeschooling  

 

2.1.4. Sekolah Formal 

 Di dalam lembaga pendidikan formal atau persekolah, kelahiran dan 

pertumbuhan dari dan untuk masyarakat bersangkutan. Artinya, sekolah sebagai 

pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang disertai 

kewajiban memberikan pendidikan. Perangkat ini dikelola secara formal 

mengikuti haluan yang pasti dan diperlakukan di masyarakat bersangkutan. 

Fungsi pemberian pendidikan tidak diserahkan sepenuhnya kepada lembaga 
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persekolah. Sekolah pengalaman belajar pada dasarnya dapat diperoleh di 

sepanjang hidup manusia, kapanpun dan di manapun, termasuk dalam lingkungan 

keluarga dan masyarakat itu sendiri. 

Lembaga sosial formal dapat juga disebut sebagai satu organisasi yang 

terikat kepada tata aturan formal berprogram, dan bertarget atau bersasaran yang 

jelas, serta memiliki struktur kepemimpinan penyelenggara atau pengelolaan yang 

resmi. Penjabaran dari fungsi sekolah sebagai pusat pendidikan formal, terlihat 

pada tujuan institusional yaitu tujuan kelembagaan pada masing-masing jenis dan 

tingkatan sekolah.  

Tujuan  institusional untuk masing-masing tingkat atau jenis pendidikan, 

untuk pencapaiaannya ditopang oleh tujuan-tujuan kurikuler dan tujuan-tujuan 

instruksional. Untuk tujuan institusional, kurikuler, maupun instruksional 

semuanya diarahkan kepada pembentukan pribadi dan kemampuan warga 

masyarakat yang menjadi target atau sasaran pendidikan di masyarakat 

bersangkutan. Ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan sekolah sebagai 

lembaga sosial yang terorganisasi secara formal.  

 

2.1.5. Homeschooling 

2.1.5.1 Definisi dan Sejarah Homeschooling. 

Homeschooling (sekolah rumah) adalah istilah umum yang digunakan 

untuk menjelaskan keluarga yang telah memilih untuk mendidik anak-anak 

mereka di rumah (Ransom, 2001). Homeschooling dikenal juga dengan sebutan 

home education atau home based learning. Secara etimologis, homeschooling 
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berasal dari Bahasa Inggris yang diartikan sebagai sekolah yang diadakan di 

rumah. Definisi yang begitu luas pada prakteknya mempersulit pendefinisian 

sekolah rumah tersebut karena setiap keluarga memiliki pola dan cara mengajar 

yang berbeda. Ransom (2001), menyebutkan bahwa masih sering terjadi 

kesalahpahaman dalam pengembangan sekolah rumah sekarang ini, jika bertanya 

kepada 100 keluarga homeschooling tentang metode dan pendekatannya maka 

akan mendengar 100 versi cara pendidikan di rumah. 

Direktorat pendidikan kesetaraan mendefinisikan homeschooling sebagai 

proses layanan pendidikan secara sadar, teratur, dan terarah dilakukan oleh orang 

tua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dimana proses belajar mengajar 

dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi 

anak yang unik dapat berkembang secara maksiamal. Syarat yang paling penting 

dalam homeschooling bukanlah kurikulum, teknik atau tata cara belajar mengajar, 

tetapi peranan penuh tanggung jawab dan komitmen dari ayah dan ibu sebagai 

orang tua merupakan kunci keberadaan dan keberhasilan homeschooling 

(Direktorat pendidikan kesetaraan, 2006). 

Homeschooling mulai populer di Amerika sejak tahun 1960-an. Ransom 

(2001) menyatakan bahwa munculnya homeschooling diawali dengan 

ketidakpuasan orang tua terhadap sistem pengajaran di sekolah yang kurang 

memperhatikan kemampuan individu. Hal ini menyebabkan perkembangan anak 

kurang optimal. Dalam penyelenggaraan homeschooling, biasanya orang tua 

menjadi tutor atau mendatangkan tutor ke rumah untuk menyekolahkan anak, 

tergantung dari hukum yang berlaku di setiap distrik. Sedangkan di Indonesia, 
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direktorat pendidikan kesetaraan menyatakan homeschooling mulai banyak 

dilakukan di kota-kota besar terutama oleh mereka yang melakukannya ketika 

berada di luar negeri. Saat ini homeshooling mulai menjadi salah satu pilihan 

keluarga/orang tua yang terutama disebabkan oleh adanya pandangan atau 

penilaian orang tua tentang kesesuaian pendidikan bagi anak-anaknya (Direktorat 

pendidikan kesetaraan, 2006). 

 

2.1.5.2 Alasan orang tua memilih homeschooling 

Terdapat beberapa alasan orang tua memilih homeschooling bagi anaknya. 

Penelitian yang dilakukan oleh NHES (national household education) 

menemukan beberapa alasan orang tua yang memilih homeschooling bagi 

anaknya di Amerika, yaitu (Bielick,1999): 

1. dapat memberikan pendidikan yang lebih baik di rumah 

2. alasan religius 

3. lingkungan pembelajaran sekolah yang tidak kaya. 

4. alasan keluarga 

5. untuk mendukung perkembangan karakter atau moral anak. 

6. karena murid menjadi obyek dalam pembelajaran di sekolah. 

7. sekolah tidak memberikan alasan tantangan bagi anak. 

8. terdapat beberapa masalah dengan sekolah yang ada. 

9. masalah perilaku siswa disekolah. 

10. karena membutuhkan pendidikan khusus. 

Dalam penelitian tersebut terdapat 16 kategori namun yang dicantumkan 
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adalah alasan yang memiliki jumlah minimal 5%. Penelitian tersebut juga 

menemukan  bahwa  memberikan pendidikan lebih baik adalah alasan terbesar 

orang tua memilih homeschooling bagi anaknya 

 

2.1.5.3 Pendekatan homeschooling 

Homeschooling memiliki beberapa pendekatan sebagai berikut 

(Sumardiono, 2007) : 

1. School at home approach, adalah model pendidikan yang serupa dengan yang 

diselenggarakan di sekolah, hanya saja tempatnya tidak disekolah tetapi di rumah. 

Sering disebut texboox approach, traditional approach, atau school approach. 

2. Unit studies approach, adalah model pendidikan yang berbasis tema (unit 

study), model pendekatan ini dengan mempelajari banyak pelajaran dalam sebuah 

tema yang dipelajari. 

3. The living books approach adalah model pendidikan melalui pengalaman 

dunia nyata, metode ini dikembangkan oleh Charlte Manson, dengan 

mengajarkan kebiasaan baik, ketrampilan dasar (membaca, menulis, matematika), 

serta mengekspos anak dengan pengalaman nyata, seperti berjalan-jalan dll. 

4. The classical approach adalah model pendidikan yang menggunakan 

pendekatan kurikulum yang distrukturkan berdasarkan tiga tahap perkembangan 

anak yang disebut trivum. Ditekankan pada kemampuan verbal dan tertulis yang 

berbasis teks/literature. 

5. The waldorf approach, yang dikembangkan oleh Rudolph Steiner, model 
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pendidikan ini dengan menciptakan setting sekolah yang mirip dengan keadaan 

rumah. 

6. The Montessori approach, dikembangkan oleh Maria Montessori dengan 

menyiapkan lingkungan pendukung yang nyata dan alami, mengamati proses 

interaksi anak-anak di lingkungan dan terus menumbuhkan lingkungan, sehingga 

anak-anak dapat mengembangkan potensinya baik secara fisik, mental maupun 

spiritual. 

7. Unschooling approach, pendekatan ini meyakini bahwa anak-anak memiliki 

keinginan natural untuk belajar, sehingga jika keinginan difasilitasi dan 

dikenalkan dengan dunia nyata, mereka akan belajar lebih banyak. 

8. The Eclectik approach, pendekatan ini memberikan kesempatan untuk 

mendesain sendiri program home schooling yang sesuai, dengan memilih atau 

menggabungkan dengan sistem yang ada. 

 

2.1.5.4 Jenis-jenis Homeschooling 

Terdapat beberapa jenis homeschooling antara lain: 

1. Homeschooling tunggal 

Homeschooling tunggal adalah homeschooling yang dilaksanakan oleh 

orang tua dalam suatu keluarga tanpa bergabung dengan yang lainnya. Biasanya 

homescooling jenis ini diterpakan karena adanya tujuan atau alasan khusus yang 

tidak dapat diketahui atau dikompromikan dengan komunitas homeschooling lain, 

dan alasan lainnya adalah karena lokasi atau tempat tinggal si pelaku 
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homeschooling yang tidak dimungkinkan berhubungan dengan komunitas 

homeschooling lain. 

2. Homeschooling majemuk 

Homeschooling majemuk adalah homeschooling yang dilaksanakan 

oleh dua atau lebih keluarga untuk kegiatan tertentu sementara kegiatan pokok 

tetap dilaksanakan oleh orang tua masing-masing. Alasan terdapat kebutuhan 

yang dapat dikompromi oleh beberapa keluarga untuk melakukan bersama. 

3. Komunitas homeschooling 

Komunitas homeschooling majemuk yang menyusun dan menentukan 

kurikulum dan bahan, sarana/prasarana, dan jadwal pelajaran. Komitmen 

penyelenggaraan antara orang tua dan komunitas 50:50. Alasan memilih 

homeschooling ini antara lain : 

a. Terstruktur dan lebih lengkap untuk pendidikan akademik, pembangunan 

akhlak mulia dan pencapaian hasil belajar. 

b. Tersedia fasilitas pembelajaran yang baik, misalnya bengkel kerja  

laboratorium alam, perpustakaan, laboratorium IPA/bahasa. 

c. Ruang gerak sosialisasi peserta didik lebih luas tetapi dapat dikendalikan.  

d. Dukungan lebih besar karena masing-masing bertanggung jawab untuk saling 

mengajar sesuai keahlian masing-masing. 

e. Sesuai untuk anak usia diatas sepuluh tahun. 

f. Menggabungkan keluarga tinggal berjauhan melalui internet dan alat 

komunikasi lainnya untuk tolak banding (benchmarking) termasuk untuk 

standarisasi. 
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2.2.Persfektif Teori 

Persfektif teori penelitian ini adalah teori penyesuaian diri. Teori ini 

merupakan turunan dari teori utama tingkat adaptasi dimana suatu stimulus 

tertentu dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan prilaku. Tatkala semua ahli 

psikologi lingkungan menekankan  interaksi manusia dengan lingkunganya, maka 

teori tingkat adaptasi membicarakanya secara lebih spesifik yaitu dua proses yang 

terkait dalam hubungan tersebut: adaptasi dan adjustment.  

Adaptasi adalah mengubah tingkah laku atau respon-respon agar sesuai 

dengan lingkunganya, misalnya dalam dingin atau keadaan suhu yang menurun 

menyebabkan terjadinya otot kaku dan menurunnya aktivitas motorik. Sementara 

adjustment adalah  mengubah lingkungan agar sesuai dengan lingkunganya, 

misalnya dalam keadaan dingin bisa saja orang membakar kayu untuk 

menghangatkan tubuhnya (sarwono, 1992:Veitch & Arkkelin, 1995).salah satu 

cara tersebut dilakukan seseorang agar tercapai keseimbangan dengan 

lingkunganya (homeostatis). 

Menurut Schneiders (1960) penyesuaian diri dapat juga dikelompokkan 

dalam  berbagai aspek.Salah  satunya berdasar aspek permasalahan atau situasi-

situasi yang melibatkan tuntutan-tuntutan dari diri sendiri dan tuntutan 

lingkungan. diantaranya: 

1. Penyesuaian diri pribadi (personal adjustment) 

2. Penyesuaian sosial (social adjustment) 

3. Penyesuaian keluarga dan rumah (home and family adjustment) 

4. Penyesuaian akademis (academic adjustment) 
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5. Penyesuaian pekerjaan (vocational adjustment) 

6. Penyesuaian perkawinan (marital adjustment) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

3.1.1 Paradigma Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian 

kualitatif peran paradigma  sangat penting untuk memberi gambaran mengenai 

apa yang penting dan tidak penting, apa yang dianggap mungkin dan tidak 

mungkin dan sah dan tidak sah untuk dilakukan, serta apa yang dapat diterima 

dan tidak diterima oleh akal sehat ( Poerwandari, 2007 ). 

Paradigma adalah suatu orientasi dasar terhadap teori dan penelitian 

(Kuhn 1970 dalam Neuman, 2000). Paradigma ilmu pengetahuan meliputi asumsi 

dasar, pertanyaan penting yang hendak dijawab, teknik penelitian yang akan 

digunakan, dan contoh penelitian ilmiah yang baik (Neuman, 2000). 

Menurut Newman (2000) terdapat tiga paradigma penelitian yaitu 

positivism, interpretive social science, dan critical social science. Penelitian ini 

menggunakan paradigma interpretive social science yang menekankan pada 

tindakan sosial yang bertujuan/bermakna dan ide mengenai pemahaman empatik, 

bertujuan meneliti bagaimana seseorang merasakan, menciptakan makna, dan 

bagaimana alasan maupun motivasi mereka dapat digunakan untuk memahami 

diri mereka (Neuman, 2000). Pemahaman empatik digunakan untuk memahami 

lebih dalam tentang penyesuaian diri anak yang menjalani masa – masa awal 

homeschooling setelah beralihnya mereka dari sekolah formal. 
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3.1.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case 

study), yang memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik 

dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata. Kasus sendiri 

didefinisikan sebagai fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang 

terbatas (bounded context), meski batas-batas antara fenomena dan konteks tidak 

sepenuhnya jelas (Poerwandari, 2007). Kasus ini dapat berupa individu, peran, 

kelompok kecil, organisasi, komunitas, atau bahkan suatu bangsa. Kasus juga 

dapat berupa keputusan, kebijakan, proses, atau suatu peristiwa khusus tertentu 

(Punch dalam Poerwandari, 2007). 

Neuman (2000) memaparkan bahwa penelitian, termasuk studi kasus, dapat 

diklasifikasikan berdasarkan tujuannya menjadi descriptive, explanatory, dan 

exploratory. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penyesuaian diri anak 

yang beralih dari sekolah dasar (formal) ke homeschooling. Studi kasus yang 

dikemukakan dalam penelitian ini dikategorikan deskriptif, karena sesuai dengan 

sebagian dari ciri penelitian deskriptif berikut ini (Neuman, 2000): 

1. Mempresentasikan sebuah gambaran yang terperinci mengenai seseorang 

atau  aktivitas sosial. 

2. Pertanyaan penelitian diawali kata how (bagaimana) atau who (siapa) 

3. Menemukan data-data yang kontradiktif dengan data terdahulu 

4. Menciptakan serangkaian kategori atau tipe 

5. Memperjelas suatu urutan langkah atau tahapan 

6. Mendokumentasikan sebuah proses atau mekanisme kausal 
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7. Melaporkan latar belakang atau konteks suatu situasi 

Sementara itu, Yin (1994) menggolongkan desain penelitian studi kasus 

menjadi: Single-Case Holistic, Single-Case Embedded, Multiple-Case Holistic, dan 

Multiple-Case Embedded. Penelitian ini termasuk desain multiple-case holistic, sebab 

penelitian ini akan melibatkan beberapa kasus dalam hal ini adalah dua anak yang 

beralih dari sekolah formal ke homeschooling dengan focus analisis pada satu aspek, 

yaitu penyesuaian diri anak  

Studi kasus dapat dibedakan dalam beberapa tipe (Poerwandari, 2007): 

1. Studi kasus intrisik: Penelitian dilakukan karena ketertarikan atau 

kepedulian pada suatu kasus khusus. Penelitian dilakukan untuk memahami 

secara utuh kasus tersebut, tanpa harus dimaksudkan untuk menghasilkan 

konsep-konsep atau teori ataupun tanpa ada upaya mengeneralisasi. 

2. Studi kasus instrumental: Penelitian pada suatu kasus unik tertentu, 

dilakukan untuk memahami isu dengan lebih baik, juga untuk 

mengembangkan, memperhalus teori. 

3. Studi kasus kolektif: Suatu studi kasus instrumental yang diperluas 

sehingga mencakup beberapa kasus. Tujuannya adalah untuk mempelajari 

fenomena/populasi/kondisi umum dengan lebih mendalam. Karena 

menyangkut kasus majemuk dengan fokus baik di dalam tiap kasus maupun 

antar kasus, studi kasus ini sering disebut studi kasus majemuk, atau studi 

kasus komperatif. 

Tipe dari studi kasus yang digunakan dalam penelitian penyesuaian diri 

anak yang beralih dari sekolah formal ke homeschooling ini adalah studi kasus 

instrinsik yang digunakan untuk memahami kasus secara utuh tanpa dimaksudkan 
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untuk menghasilkan konsep atau teori baru maupun upaya mengeneralisasi 

(Poerwandari, 2007). 

 

3.2 Unit Analisis 

Unit analisis adalah penentuan kasus dalam penelitian. Kasus disini 

didefinisikan sebagai permasalahan tertentu yang menjadi inti penelitian dalam 

studi kasus (Yin, 1994). Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah penyesuaian 

diri siswa sekolah dasar yang beralih ke homeschooling dalam konteks individu. 

 

3.3 Subyek Penelitian 

3.3.1 Karakteristik Subyek Penelitian 

Prosedur pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif memiliki 

karakteristik tertentu yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Sarantakos ( 

Poerwandari 2007) mengungkap karakteristik tersebut sebagai berikut : 

1. Tidak diarahkan pada jumlah sampel yang besar, melainkan pada 

kasus-kasus tipikal sesuai kekhususan masalah penelitian, 

2. Tidak ditentukan secara kaku sejak awal, tetapi dapat berubah baik 

dalam hal jumlah maupun karakteristik sampelnya sesuai dengan 

pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian, dan 

3. Tidak diarahkan pada keterwakilan (dalam arti jumlah atau peristiwa 

acak), melainkan pada kecocokan konteks. 

Subjek dari penelitian ini adalah anak usia Sekolah Dasar yang 

mengikuti program homeschooling, dengan ketentuan sebagai berikut : 
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a. Berusia 7- 12 tahun 

b. Sekolahnya beralih dari sekolah formal menjadi homeschooling  

c. Laki-laki atau perempuan 

d. Telah mengikuti homeschooling maksimal 2 semester (satu tahun) 

e. Berdomisili di kota Surabaya dan sekitarnya 

f. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini 

 

3.3.2 Pemilihan Subjek 

Pemilihan subjek didasarkan pada pendekatan purposive dimana subjek 

penelitian tidak diambil secara acak melainkan dipilih berdasarkan kriteria 

tertentu yaitu pada anak-anak usia sekolah dasar yang beralih dari pendidikan 

formal menjadi homeschooling. 

 

3.3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Surabaya dan Sidoarjo. 

 

3.3.4 Penentuan Subyek Penelitian 

Pemilihan subjek didasarkan pada pendekatan purposive Sampling. Dalam 

pemilihan teknik sampel purposif ini, peneliti dapat memilih kasus-kasus unik 

yang informatif dan kasus-kasus tertentu yang membutuhkan investigasi 

mendalam (Neuman, 2000). 
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Dalam pendekatan ini subjek penelitian tidak diambil secara acak 

melainkan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yaitu pada anak-anak usia sekolah 

dasar yang beralih dari pendidikan formal menjadi homeschooling. 

 

3.3.5 Cara Memperoleh Subyek Penelitian 

Dalam mencari subjek penelitian, peneliti mengawali dengan mencari 

informasi tentang komunitas homeschooling melalui informasi dari internet, 

peneliti mendapatkan informasi tentang komunitas homeschooling di daerah 

Malang, kemudian menghubungi pengurusnya dan mendatangi komunitas 

tersebut langsung. Akan tetapi peneliti tidak mendapatkan subjek dengan kriteria 

yang diinginkan. Kemudian pengurus komunitas menginformasikan mengenai 

seminar keluarga homeschooling yang akan diselenggarakan di Surabaya, dan 

menyarankan agar peneliti mendatangi penyelenggaranya untuk mendapatkan 

informasi mengenai subjek yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dari 

sanalah peneliti mendapatkan informasi mengenai subjek pertama berdasarkan 

kriteria yang peneliti inginkan. Setelah mendapatkan informasi Peneliti kemudian 

mendatangi orang tua anak yang beralih dari sekolah dasar ke homeschooling 

untuk dimintai persetujuanya menjadi subjek dalam penelitian ini. Subjek kedua 

peneliti dapatkan berdasarkan informasi melalui penyiar radio di mana ibu subjek 

pernah mengisi segmen siaran mengenai homeschooling 

 

3.4 Penggalian Data 

3.4.1 Wawancara 
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Secara umum terdapat tiga pendekatan dasar dalam memperoleh data 

kualitatif melalui wawancara (Poerwandari, 2007) 

1. Wawancara informal: Proses wawancara didasarkan sepenuhnya pada 

berkembangnya pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi 

alamiah. Tipe wawancara demikian umumnya dilakukan peneliti yang 

melakukan observasi partisipatif. Dalam situasi demikian, orang-orang 

yang diajak bicara mungkin tidak menyadari bahwa ia sedang 

diwawancarai secara sistematis untuk menggali data. wawancara ini 

mengandung unsur spontanitas, kesantaian, tanpa pola atau arah yang 

ditentukan sebelumnya. 

2. Wawancara dengan pedoman umum : Proses wawancara ini wawancara 

ini dapat berbentuk wawancara terfokus, yakni wawancara yang 

mengarahkan pembicaraan pada aspek-aspek tertentu dari 

kehidupan/pengalaman subjek. pada wawancara ini, peneliti dilengkapi 

dengan pedoman wawancara yang sangat umum, yaitu  menggunakan 

lembaran berisi garis besar pokok-pokok, topik-topik atau masalah-

masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan. 

3. Wawancara dengan pedoman terstandar yang terbuka : Dalam bentuk 

wawancara ini pedoman wawancara ditulis secara rinci, lengkap dengan 

set pertanyaan dan penjabarannya dalam kalimat. Peneliti diharapkan 

dapat melaksanakan wawancara sekuesi yang tercantum, serta 

menanyakannya dengan cara yang sama pada responden-responden yang 

berbeda (Poerwandari 2007).  
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 Adapun dalam pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti memilih 

metode wawancara dengan pedoman umum. Metode ini dipilih karena 

Wawancara dengan pedoman yang sangat umum ini dapat berbentuk wawancara 

terfokus, yakni wawancara yang mengarahkan pembicaraan pada hal-hal atau 

aspek tertentu dari kehidupan atau pengalaman subjek. Tetapi wawancara juga 

dapat berbentuk wawancara mendalam, dimana peneliti mengajukan pertanyaan 

mengenai berbagai segi kehidupan subjek, secara utuh dan mendalam dan akan 

menghasilkan deskripsi dinamika sikap dan perilaku secara terperinci yang 

menyangkut ide, pengalaman, perasaan dan pengetahuan (Poerwandari, 2000) 

sebagai sebuah wawancara yang lebih mirip sebuah percakapan daripada sebuah 

wawancara yang formal dan berstruktur, sehingga subjek dapat mengemukakan 

pendapat secara terbuka, tanpa dipengaruhi pihak lain, terutama untuk 

pernyataan-pernyataan yang sensitif. 

Adapun pedoman wawancara yang disusun oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

Demografi : 

1. Demografi dan latar belakang: 

a. Usia, rentang gaji, pendidikan terakhir dan pekerjaan 

b. Kapan mulai homeschooling dan dari mana mendapatkan informasi 

tentang homeschooling, atas saran siapa, alasan beralih ke-

homeschooling, metode homeschooling yang dipilih, dan apa saja yang 

dilakukan. 

2. Penyesuaian Sosial 
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a. Penampilan nyata 

 1.Bagaimana interaksi sosial atau pertemanan anak disekolah formal dulu    

dan bagaimana sekarang setelah menjalani homeschooling? 

2.Bagaimana sikap dan penerimaan masyarakat terhadap pilihan  

alternative pendidikan homeschooling yang dijalani oleh anak dan 

bagaimana  anak menyikapi sikap masyarakat tersebut? 

3.Bagaimana sikap dan penerimaan teman sebaya terhadap pilihan 

alternative pendidikan homeschooling yang dijalani oleh anak  dan 

bagaimana anak menyikapi hal tersebut? 

b. Penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok 

1. Bagaimana hubungan dengan teman-teman bermain (sebaya) di 

lingkungan rumah dan teman dari sekolah lama sebelum dan setelah 

mengikuti homeschooling? 

2. Bagaimana hubungan anak dengan orang yang usianya lebih 

dewasa dewasa setelah menjalani homeschooling? 

c. Sikap sosial 

1. Bagaimana sikap sosial anak sebelum dan setelah mengikuti 

homeschooling? 

2. Bagaimana anak menjalankan partisipasi dan peran sosialnya 

sebelum dan setelah menjalani homeschooling? 

d. Kepuasan pribadi 

bagaimana gambaran kepuasan  anak mengenai kontak sosial dan 

peran sosial yang telah dijalankanya setelah mengikuti homeschooling. 
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e. Individu dapat mengendalikan emosi, imajinasi dan prilakunya. 

1. Bagaimana pengendalian emosi, imajinasi dan  prilaku anak dalam 

menghadapi perubahan dan konflik setelah beralih ke homeschooling? 

2. Individu mampu melihat dirinya secara objektif, yaitu menyadari 

adanya kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya.  

3. Bagaimana anak menyikapi kekurangan dan kelebihan dalam 

dirinya ? 

3. Penyesuaian Akademik 

a. Keberhasilan prestasi 

1. Bagaimana pendapat anak tentang makna prestasi? 

2. Bagaimana pendapat anak tentang standar prestasi yang disadarkan 

pada nilai akademik?  

3. Bagaimana penilaian anak tentang prestasinya dalam bidang akademik 

saat ini di mana homeschooling berbeda standar penilaiannya dengan 

sekolah formal? 

b. Usaha yang cukup 

1. Bagaimana pandangan anak tentang prestasi belajarnya saat ini? 

2. Bagaimana pola belajar anak di homeschooling? 

3. Bagaimana pembagaian waktu  untuk kegiatan belajar dan aktivitas 

sehari-hari anak setelah homeschooling? 
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4. Bagaimana system penilaian keberhasilan prestasi anak dalam 

homeschooling ? 

c. Perolehan pengetahuan yang bermanfaat 

Apa saja yang dipelajari anak dalam homeschooling dan bagaimana anak 

menjalaninya? 

d. Perkembangan intelektual 

1. Bagaimana progress bertambahnya keberhasilan belajar  apakah ada 

perubahan yang lebih baik dalam proses belajar setelah berpindah dari 

sekolah formal ke homeschooling? 

2. Bagaimana penggunaan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya 

setelah melakukan pembelajaran dalam homeschooling mampu 

mengatasi permasalahan-permasalahan pribadi secara praktis? 

e. Tujuan prestasi akademik  

1. Apa yang menjadi tujuan prestasi akademik dalam pembelajaran 

homeschooling? 

2. Bagaimana pencapaian terkini kelulusan prestasi akademik yang telah 

distandarkan dalam pembelajaran di homeschooling yang telah 

ditetapkan? 

3. Bagaimana penguasaan anak terhadap pokok-pokok persoalan, 

penggabungan bidang-bidang yang berbeda dari pengetahuan, 

peningkatan kemampuan intelektual dan kebanggaan selama 

menjalani pembelajaran di homeschooling? 
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4. Bagaimana perencanaan dan persiapan karier anak ? 

f. Kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan dan minat-

minat 

1. Bagaimana anak menyikapi kebutuhan akan status, pengakuan, 

prestasi, penerimaan sosial, dan harapan dalam menjalankan 

homeschooling? 

2. Bagaimana usaha anak (dibantu orang tua) dalam mendapatkan 

informasi, dan pengembangan intelektual? 

3. Bagaimana pengendalian emosi anak dan bagaimana anak mengatasi 

stres? 

Alat yang peneliti gunakan dalam wawancara adalah MP3 recorder, 

kertas kosong dan bolpoint untuk mencatat. Hasil rekaman dari MP3 recorder 

kemudian diketik dalam bentuk transkrip wawancara (verbatim) dan hasil inilah 

yang kemudian dianalisis lebih lanjut. 

 

3.4.2 Observasi 

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat untuk 

mendeskripsikan setting yang diteliti, aktivitas yang berlangsung selama 

penelitian, individu-individu yang terlibat dalam penelitian, dan kejadian yang 

dilihat dari prespektif individu yang terlibat dalam penelitian tersebut. Patoon 

menegasakan observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam 

penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Agar memberikan 

data yang akurat dan bemanfaat, observasi sebagi metode ilmiah harus dilakukan 
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oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah 

mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap (Poerwandari, 2007). Tujuan 

obeservasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas 

yang berlangsung, orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian yang 

dilihat (Poerwandari, 2007). 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe observasi 

langsung yaitu observasi yang dilakukan selama melakukan kunjungan lapangan, 

termasuk kesempatan-kesempatan selama melakukan pengumpulan bukti yang 

lain seperti wawancara. Bukti observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan 

informasi tambahan tentang topik yang akan diteliti (Yin, 1994). Metode 

pencatatan dilakukan dengan cara pencatatan naratif dengan metode anecdotal 

record. 

 

3.5 Pengorganisasian Dan Analisis Data 

Seluruh data penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu diolah dalam 

bentuk analitik deskriptif melalui kutipan-kutipan langsung dari perkataan subjek 

selama proses wawancara mendalam. Proses analisis berupa memecah, 

memisahkan atau membongkar materi penelitian kedalam potongan, bagian, 

elemen atau unit-unit terkecil (Jorgensen dalam Poerwandari, 2007).  

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

tematik dengan melakukan koding terhadap hasil transkrip wawancara yang telah 

di verbatim dan deskripsi observasi. Koding adalah pengorganisasian data kasar 

ke dalam kategori-kategori konseptual dan pembuatan tema-tema atau 
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konsepkonsep, yang digunakan untuk menganalisis data. Pada penelitian 

kualitatif, koding dilakukan terhadap semua data yang dikumpulkan. 

Koding adalah dua aktivitas yang dilakukan secara simultan: reduksi data 

secara mekanis dan kategorisasi data secara analitis ke dalam tema-tema 

(Neuman, 2000). 

Langkah-langkah koding : 

1. Open Coding, adalah koding pertama kali yang dilakukan dari 

keseluruhan data kasar yang didapatkan (hasil verbatim wawancara). 

Dalam langkah awal ini peneliti melokasikan tema-tema dan menentukan 

kode-kode dengan maksud meringkas bermacam data ke dalam kategori-

kategori. Schatzman dan Strauss (1973 dalam Neuman, 2000) menyatakan 

bahwa peneliti harus dapat melihat konsep-konsep abstrak dalam data 

yang kongkrit untuk mengembalikan dan meneruskannya beberapa 

diantara konsep-konsep abstrak tersebut dengan hal-hal yang khusus 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Axial Coding, adalah pengorganisasian data hasil open coding untuk 

dikembangkan ke arah beberapa proposisi. Pada tahap ini pula dilakukan 

upaya analisis hubungan antar kategori, termasuk juga dengan sub 

kategori-sub kategori di bawahnya 

3. Selective Coding, adalah Penyeleksian kategori inti dan kaitannya 

dengan kategori lain, sehingga dapat diketahui dan dijelaskan mana yang 

menjadi inti atau pusat dari konsep atau kategori lainnya (Newman, 2000). 
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Penjelasan mengenai hasil selective coding dapat berupa penjelasan 

deskriptif atau dalam bentuk skema. 

Data yang diperoleh dari wawancara merupakan data-data mentah yang 

akan ditulis dalam bentuk transkip verbatim dan cacatan lapangan, kemudian 

disusun secara urut kedalam berbagai kelompok kategori agar dapat 

dideskripsikan sebagai bahan interpretasi. Tahap interpretasi adalah tahap akhir 

analisis yang bertujuan untuk memahami data lebih ekstensif dan mendalam 

(Poerwandari, 2007). Artinya, peneliti berhasil menangkap kerangka berpikir 

umum yang menghubungkan kategori secara menyeluruh, dimana kemudian 

kerangka berpikir tersebut menjadi perspektif yang memahami permasalahan 

yang sedang ditelitinya, dan peneliti menginterpretasikan data yang diperoleh 

melalui perspektif tersebut.  

 

3.6 Kredibilitas Penelitian 

Kredibilitas studi kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai 

maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses, kelompok 

sosial, atau pola interaksi yang kompleks (Poerwandari, 2007). Lebih lanjut, 

Patton (1990, dalam Poerwandari, 2007) menyatakan salah satu teknik 

meningkatkan kredibilitas penelitian, yaitu triangulasi, dapat dibedakan menjadi 

:(1) triangulasi data, (2) triangulasi peneliti, (3) triangulasi teori, dan (4) 

triangulasi metode. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan mengacu pada upaya 

mengambil sumber-sumber data yang berbeda untuk menjelaskan suatu hal 
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tertentu. Data dari berbagai sumber berbeda dapat digunakan untuk 

mengelaborasi dan memperkaya penelitian. Data yang berasal dari sumber 

berbeda, dengan teknik pengumpulan yang berbeda pula akan menguatkan derajat 

manfaat studi pada setting yang berbeda. Penelitian ini menggunakan triangulasi 

data, yaitu digunakannya variasi sumber data yang berbeda, yaitu dari hasil 

interview dan hasil observasi (Poerwandari, 2007). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksana Penelitian 

4.1.1 Tahap Pra Penggalian Data 

Penulis melakukan persiapan penggalian data terlebih dahulu baik melalui 

data primer dengan terjun ke lapangan ataupun melalui data sekunder yaitu 

melalui artikel, jurnal, dan berita-berita yang terkait dengan tema. Kemudian 

setelah melakukan proses tersebut, penulis mencari konsep yang paling menarik 

dan penting untuk diungkapkan dalam penelitian ini. Pada langkah ini penulis 

melakukan survey awal dengan mengadakan kunjungan untuk observasi ke 

sekolah komunitas homeschooling di daerah Malang dan wawancara kepada 

pengurus komunitas tersebut yang juga pelaku homeschooling. Dalam  survey 

awal itu didapatkan banyak penjelasan mengenai pelaksanaan homeschooling 

baik yang bersifat tunggal atau majemuk seperti dalam komunitas tersebut 

sekaligus bagaimana pengurusan administrasi dan perizinan kepada Diknas. 

Selain itu penulis juga mendapatkan info tentang kegiatan-kegiatan yang biasanya 

dilakukan oleh perkumpulan orang tua homeschooler se Jawa Timur  

Langkah selanjutnya adalah berdiskusi ke dosen pembimbing untuk 

mendapatkan saran-saran mengenai topik yang diambil. Setelah berdiskusi 

dengan dosen pembimbing, kemudian menentukan topic dan judul penulis mulai 

proses pencarian subyek yang hendak diteliti.  
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Pencarian subyek ini dilakukan penulis dengan cara mengirim email 

kepada pengurus komunitas homeschooling yang ada di Surabaya dan Sidoarjo 

akan tetapi penulis tidak mendapatkan subjek yang sesuai dengan kriteria. Baru 

setelah berjalan beberapa bulan penulis mendapatkan informasi mengenai seminar 

keluarga homeschooling di Gramedia Expo dan mendapatkan data mengenai para 

pelaku homeschooling dari sana. Selanjutnya penulis menghubungi beberapa 

orang tua yang melakukan homeschooling untuk anak-anaknya, ternyata tidak ada 

satupun yang sesuai dengan kriteria subjek yang diinginkan. Kemudian atas 

informasi dari seorang teman, peneliti mendapatkan informasi subyek I yang 

sesuai dengan kriteria. Kemudian penulis langsung menghubungi yang 

bersangkutan dan meminta kesediaan beliau untuk berkenan melibatkan anaknya 

dalam penelitian ini. 

Subyek II peneliti dapatkan setelah mendapatkan informasi dari rekan 

penyiar radio dimana yang bersangkutan pernah mengisi segmen acara yang 

membahas tentang homeschooling. Kemudian penulis menghubungi nomer 

kontaknya dan meminta kesediaan untuk melibatkan anaknya menjadi subjek 

dalam penelitian ini. 

  

4.1.2 Tahap Penggalian Data 

4.1.2.1 Pelaksana Wawancara dan observasi  

 Proses pelaksanaan wawancara dan observasi dalam penelitian ini berawal 

dari bulan Februari-Januari tahun 2009-2010. Sebelum melakukan wawancara, 

penulis memberikan informasi penjelasan penelitian yang dilakukan serta 
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membagikan lembar pernyatan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian 

untuk diisi oleh subyek. Sedangkan pada pertemuan kedua peneliti membagikan 

lembar biodata untuk diisi oleh subyek. 

 Sebelum melakukan wawancara dan observasi penulis membuat janji 

terlebih dahulu kepada kedua subyek dan mensepakati hari, tempat dan waktunya. 

Pelaksanaan wawancara dan observasi subjek  I dilakukan, di kampus dan 

Perpustakaan Daerah dimana subyek sering menghabiskan waktu sehari-harinya 

karena merupakan bagian dari kegiatan homeschoolingnya, selain itu tidak 

dilakukanya proses observasi dan wawancara di rumah subyek karena kondisi 

yang agak sulit dikarenakan jarak yang terlalu jauh. Observasi dilakukan 

bersamaan dengan melakukan pendampingan terhadap subjek. 

Sementara itu proses wawancara dan observasi terhadap subyek II 

dilakukan di rumah karena lebih kondusif. Observasi dilakukan bersamaan 

dengan proses wawancara. 

Adapun jadwal wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 jadwal Wawancara dan Observasi 

 

Subyek  Tanggal Waktu Lokasi Keterangan 

Subyek I 

 (RH) 

13 Mei 2009 12.15-13.30 

Ruang praktik 

dokter dan 

Ruang dosen 

Wawancara  

27 Mei  2009 12.00-13.30 Perpustakaan  Wawancara  
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Pasca Sarjana 

UNAIR 

 11 juni 2009 11.00-15.00 

Perpustakaan 

Daerah 

Wawancara & 

Observasi 

 19 Juni 2009 12.00-13-00 

Ruang kelas 

SDN Jemursari 

Observasi  

Subyek II  

(ED) 

26 Agustus 

2009 

11.15-14.30 

 Rumah subyek 

(Perum Delta 

Sari - Waru) 

Wawancara & 

Observasi 

13 Januari 

2010 

11.45- 13.30 

Rumah subyek 

(Perum Delta 

Sari - Waru) 

Wawancara  

 

4.1.2.2 Keterbatasan Penelitian 

 Kesulitan atau kendala yang penulis alami selama penelitian ini 

berlangsung antara lain: 

1. Bentuk homeschooling yang beraneka ragam dan keterbatasan data 

mengenai jumlah dan tempat tinggal homeschooler, terlebih sangat 

jarang anak homeschooler  usia sekolah dasar yang beralih dari 

sekolah formal. Keterbatasan ini membuat peneliti kesulitan untuk 

mencari subyek yang sesuai dengan kriteria. 

2. Subjek yang masih anak-anak memerlukan perlakuan khusus untuk 

mensuasanakan proses wawancara. Selain itu terdapat kendala bahasa 
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bagi anak sehingga terkadang sulit untuk mengungkapkan maksud 

ketika subjek menjawab pertanyaan. 

 

4.1.3 Tahap Pasca Penggalian Data 

 Setelah mendapatkan subjek dan data awal sebagai latar belakang 

penelitian, penulis menyusun kerangka penelitian dan kemudian melakukan 

penelitian dengan prosedur mewawancarai sekaligus mengobservasi subyek, 

maka tahap berikutnya adalah mengolah data. Data yang didapat merupakan hasil 

wawancara dan observasi yang diperoleh penulis selama penelitian dilakukan.  

       Hasil wawancara yang telah direkam dengan menggunakan MP3 recorder 

diketik dan kemudian disusun dalam suatu kolom yang disebut dengan transkrip 

verbatim. Transkrip ini berisi seluruh hasil wawancara antara penulis dengan 

subyek dan significant others. 

          Penulis melakukan beberapa langkah dalam mengkoding verbatim 

wawancara yaitu dengan open coding, axial coding dan selective coding.  

 

4.2 Setting Penelitian 

4.2.2 Gambaran lokasi penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada dua orang pelaku homeschooling yang 

awalnya bersekolah di sekolah dasar formal. Keduanya memiliki karakter dan 

pendekatan homeschooling yang sangat berbeda. 

Subyek I merupakan pelaku homeschooling tunggal dengan pendekatan 

unschooling dimana kegiatanya berdasarkan minat bebas anak sehingga anak 
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sering berpindah-pindah tempat sehari-harinya untuk mengikuti berbagai les dan 

kegiatan seperti membaca di Perpustakaan Daerah seharian pada hari-hari 

tertentu, atau pergi ke toko-toko buku. Sehingga dalam proses penelitian subyek I 

dilakukan di beberapa tempat di mana dia sering menghabiskan harinya yaitu di 

Perpustakan Daerah tepatnya di ruang baca khusus anak dimana tempatnya cukup 

nyaman dan tenang. Selain di perpusda penulis juga melakukan penelitian subyek 

I di perpustakaan dan mushola gedung pasca sarjana UNAIR dimana di hari-hari 

tertentu suyek sering ikut ibunya ke tempat tersebut. Meski tidak begitu kondusif 

karena sibuknya kegiatan perkuliahan di tempat tersebut akan tetapi penelitian 

berjalan lancar. 

 Adapun gambaran subyek II yang menggunakan pendekatan semi 

homeschooling dimana selain pembelajaran dilakukan separuh di rumah juga 

dilakukan di sekolah komunitas homeschooling internasional yang menggunakan 

pendekatan Clasical Approach dengan kurikulum Waldrof. Pembelajaran di 

sekolah komunitas dilakukan setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu mulai jam 

07.00 hingga jam 14.00. dengan kegiatan belajar-mengajar berbeda dengan 

sekolah formal seperti perbedaan kurikulum dan mata pelajaran yang tidak padat 

tetapi lebih menekankan pada penguasaan konsep dasar dan kompetensi juga 

pembangunan karakter belajar anak yang kuat. Sementara sisa waktu anak selain 

di sekolah komunitas dihabiskan di rumah untuk melakukan berbagai kegiatan 

belajar juga bermain yang telah dirancang oleh orang tua. Adapun proses 

penelitian subyek II dilakukan di rumah dimana kondisinya sangan kondusif 

untuk melakukan wawancara dan observasi kegiatan anak selama di rumah. 
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4.2.3 Profil Subyek Penelitian 

Peneliti melakukan wawancara pada dua subyek penelitian, dimana kedua 

subyek penelitian merupakan siswa  homeschooling  peralihan dari sekolah 

formal. Berikut ini gambaran subyek penelitian. 

Tabel 4.2 Gambaran Subyek Penelitian 

Nama Umur Jenis 

kelamin 

Pekerjaan 

Orangtua 

(Ayah/Ibu) 

Lama 

HS 

Penghasilan  

Orang tua 

RH 9 thn Wanita Pengacara/

Dosen 

13 bln 1,6-3 jt 

ED 10 thn Laki-

laki 

Karyawan/

Psikolog  

1,5 thn 1,6-3 jt 

 

a.  Gambaran Subyek I 

Subjek pertama (RH) adalah anak ketiga (bungsu) dengan profesi ayah  

seorang pengacara dan ibu seorang dokter, anak yang berusia genap sembilan 

tahun ini sebelumnya adalah siswa sekolah dasar yang beralih ke homeschooling 

ketika ia menginjak kelas dua semester kedua. 

 Riwayat pendidikan RH adalah sering berpindah-pindah sekolah, sebelum 

orangtuanya memutuskan untuk menghomeschoolingkan RH orangtuanya 

bercerai dan RH kini tinggal dan diasuh oleh ibunya bersama kedua kakaknya 
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b. Gambaran Subyek II 

Subyek kedua (ED) adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang 

beralih dari sekolah formal ke homeschooling .Ayahnya berprofesi sebagai 

karyawan perusahaan swasta dan ibunya seorang psikolog pendidikan. Sebelum 

beralih ke homeschooling ED bersekolah di sekolah dasar St. Caroleus. Anak 

laki-laki berkacamata ini merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adiknya 

perempuan berumur lima tahun juga merupakan homeschooler, dimana sejak 

awal perdidikan preschoolnya sudah homeschooling. 

 ED bersama adiknya bergabung dengan sekolah komunitas 

homeschooling Morning Star Academy (MSA) yang menggunakan pendekatan 

clasical approach, dimana mereka sekolah tiga hari dalam seminggu dan sisa 

empat harinya belajar dirumah, oleh karena itu ibu ED menyebut pendekatan 

homeschoolingnya dengan semi homeschooling. Karena pembelajaran dilakukan 

separuh di rumah dan separuh di sekolah komunitas. 

 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Deskripsi penemuan subyek I 

a. Latar belakang beralih ke Homeschooling dari sekolah formal 

1. Masalah dengan sekolah formal 

Keputusan orang tua RH memilih homeschooling bagi anaknya karena 

anaknya memiliki masalah dengan  sekolah formal. Permasalahan berupa sekolah 
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dianggap tidak mampu memfasilitasi kebutuhan anak yang sangat aktif secara 

motorik, sehingga anaknya tidak mau mengikuti pelajaran.  

“Lho dia nggak mau sekolah trus ya aku tawarin masuk 

homeschooling.(SW1305: 16) 

“Gini pas kelas tiga dia mau tidak dinaikkan karena suka sekali 

bercanda…klo sudah ngomong gak bisa berhenti..jadi mempengaruhi 

belajar mengajar.(SW1305: 28-29)” 

 

“Kalau sehari-harinya kan belajar dikelas saya pake klasikal, lha pas 

pelajaran mau dimulai atau sedang berlangsung biasanya dia malah 

bermain, nggodain teman-temannya, sembunyi dikolong meja kadang 

saya nggak tau tiba-tiba saja dia sudah ada di belakang di kolong meja 

mungkin karena badanya paling kecil, kadang main sendiri. Wes pokonya 

adaa aja.mungkin karena memang  masih kecil juga, usianya sebenarnya 

dia masih dalam masa bermain, kadang saya kasian.Kapan hari sampai 

saya  panggil adek bayi, saya bilang ke kelas ” ini lho teman-teman adek 

bayi kita “, lha terus ada temannya yang ngolok-ngolok dengan manggil 

“bayek”, diluar dugaan anaknya nuaangis sampe seharian. RH nya bilang 

“ kalo bu Dyah yang bilang nggak apa-apa, tapi kalo teman-teman aku 

nggak terima”. (DY1906: 33-45) 

 

Keputusan sekolah yang berencana tidak menaikkan anaknya mendorong 

orang tua untuk keluar dari sekolah dan memilih homeschooling bagi anaknya. 

Selain itu usia anak yang belum cukup umur juga dianggap menjadi pemicu 

buruknya penyesuaian sosial dan prestasi belajar anak disekolah.  

 

“ooh..berarti umurnya  baru berapa tahun?”( OB1906:14) 

“Delapan. Mestinya baru kelas dua “(RH1906 :15) 

“Ya kurang  bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang harusnya 

dikerjakan di kelas ataupun pekerjaan rumah (PR). Mungkin karena 

memang usianya belum cukup untuk tingkatan pendidikan dia sekarang ya 

mba, lha wong sekarang saja umurnya baru 8 sudah ada dikelas tiga, coba 

mba lihat papan siswa disana, lihat tanggal lahirnya” (DY1906: 15-20) 

“Iya bu 2 tahun lebih muda dari rata-rata usia teman-teman sekelasnya” 

(OB1906:21). 
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Subjek sering berpindah-pindah sekolah 

“Lha itu mba, kasian kan?. Sebenarnya dulu kami menerimanya karena 

dia pindahan, lupa saya dari sekolah mana yang jelas dia dulu itu katanya 

ikut neneknya. Ya pas masuk kelas tiga ini. Dan Cuma satu semester dia 

disini” (DY1906: 22-25) 

 

b. Pengambilan keputusan menjadi homeschooler 

 

Keputusan untuk memilih homeschooling adalah keputusan orang tua 

(ibu), sementara anak diberitahu ketika hari pertama dia tidak masuk lagi ke 

sekolah formal  

 

” Eh mmhh..yang mau homeschooling sebenarnya siapa? RH apa ibu?” 

(OB1906 :293) 

“ ibu” (RH1906:294) 

“Pas aku mau sekolah. Aku pamit “ bu aku sekolah ya”. trus ibu bilang “   

nggak nak, kamu homeschool” katanya menirukan ibunya (RH1906 300) 

 

Subyek  tidak pernah diberi pemahaman mengenai homeschooling. 

 

“ooh ibu, terus dibilangin apa sama ibu?” (OB109:294) 

“nggak tahu” (RH1906:295) 

“trus RH nggak ditanyain? “mau homeschooling nggak?” (OB109:296) 

“nggak, nggak pernah” (RH1906:295) 

 

Subyek tidak memahami hakikat homeschooling 

 

”RH tahu HS?” (OB1906:105) 

“ya . Homeschooling” (RH1906:106) 

”Apa itu ya?” (OB1906:107) 

”Emmmh..sekolah di rumah.” (RH1906:108) 

”Sekolah dirumah? Kayak gimana?” (OB1906:109) 

”Nggak tahu.hehe.. (RH1906:110) 

 

Subyek berinisiatif menanyakan tentang penyelenggaran homeschooling 

kepada ibunya 
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“kan tadi katanya udah dijawab itu kalau homeschooling adalah sekolah 

rumah, trus RH nggak nanya lagi tah ke ibu homeschooling itu apa?” 

(OB1906:315) 

“trus aku bilang “gimana bu caranya?” (RH1906:316) 

“katanya kamu nggak usah sekolah lagi..mmmh trus katanya les-les aja. 

Trus kan aku pernah bilang “bu kan aku nggak punya temen” yo wes 

dilesin sama ibu senen sampe sabtu itu” (RH1906:317) 

 

Subyek memahami hakikat homeschooling yang dijalaninya sebagai 

sekolah asal-asalan 

 

”Trus RH sekarang HS bukan?” (OB1906:113) 

”Bukan.hehe” (RH1906:114) 

”Lha trus apa dong?” (OB1906:115) 

”Ya asal-asalan sekolah. Sekolah asal-asalan hehe...” (RH1906:116) 

 

a. Informasi tentang homeschooling 

Informasi pertama mengenai homeschooling didapat dari milis dan 

kemudian orang tua menhubungi komunitas dimana homeschooling itu berada 

dan informasi didapat dari pengurus komunitas homeschooling tersebut.  

Selain dengan hal tersebut orang tua subjek mendapat informasi dari 

seminar, artikel, Koran dan majalah. 

“Kalau saya ya cuman kalau ada tulisan tentang parenting atau 

homeschooling saya baca.. tulisan di internet atau majalah, Koran..kalau 

seminar kaya seminarnya kak Seto yang di Unesa itu saya ikut..yang pasti 

ada kekhawatiranlah makanya coba baca-baca yang bisa di 

baca.(SW2705:89-92) 

 

 Dalam mengumpulkan dan meng-update informasi diakui oleh orang tua 

subjek bahwa tidak maksimal karena kuliah S3 dan pekerjaan yang lakukannya. 

“Klo sekarang ini bu..kalo tadi tentang penyesuaian ibu-anak..kemudian 

penyesuaian meng-update informasi atau pegetahuan baru tentang anak 

bagaimana..kalau dulukan diserahkan kesekolah tapi sekarang itu kan jadi 

tanggung jawab ibu.”(OB2705:23-25) 

“Ya terus terang sekali ya..saya kan repot banget jadi terus terang anak itu 

sudah jadi nomor sekian..yang nomor satu pekerjaan, nomor dua itu 
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anak..toh kalau dipikir dia masih kelas tiga..meski bisa dibilang dia kelas 

2 karena dia kemarin sekolahnya saya percepat..ya kasarannya 3 tahun ini 

kasarannya dia bebas Cuma ya saya arahkan kalau dia mau apa..terkadang 

dia juga mau ikut kesini “ayo kita cari data ke internet.”(SW2705: 26-30) 

 

b. Komunitas homeschooling  

Subjek telah menjadi anggota homeschooling selama satu tahun dan 

mengikuti kegiatan yang berupa field trip yang dilakukan komunitas.  

“Saya ikut kalau ada field trip itu saja..terus terang saya sedang 

kewalahan.(SW2705:68) 

“Kemudian pas field trip itu ngapain saja?”.(OB2705: 69) 

“Ya tergantung..contohnya kemarin saat saya usulkan ke perpustakaan 

daerah.. karena aku yang punya usul maka yang lain minta “ayo Roha 

yang memfasilitasi”.ya saya jadi memfasilitasi.”(SW2705:70) 

 

c. Proses belajar 

1. Model pembelajaran 

Model pembelajaran yang diterapkan orang tua subjek dalam 

homeschooling adalah unschooling.    

“…homeschooling yang saya lakukan sekarang unschooling.”( SW1305: 

34) 

“Ya ngak..ya terus terang yang saya anukan bukan itu juga..apakah benar 

atau salah sekarang ini sama sekali tidak terstruktur.jadi sekarang ini tidak 

pernah pegang buku pelajaran sama sekali.oh anak SD butuh ini ya ngak 

gitu..” (SW2705:32-34) 

 

2. Kegiatan belajar mengajar 

Proses belajar yang dijalani oleh subjek adalah dengan diberi kebebasan 

oleh orangtuanya untuk membaca dengan „dilepas‟ pada hari-hari tertentu 

diperpustakaan daerah atau toko buku besar seperti Gramedia. 

“Kalo hari ini dia ke perpustakaan daerah..dia itu hobinya membaca yang 

saya antarkan dia ke perpustakaan untuk baca-baca.(SW1305: 52-53) 
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Yang menemani siapa.”(FX1305: 54) 

“Ya sendiri..terserah keinginan dia bagaimana..saya ya bisanya 

mengarahkan dan memfasilitasi saja..sekarang dia ke perpustakaan ya 

saya antar kesana trus nanti saya jemput..dia juga saya bawa ke 

kantor..disana itu saya kasih computer biar dia belajar sendiri mau 

ngapain.(SW1305: 55-58) 

“trus aku bilang “gimana bu caranya?” (RH1906:316) 

“katanya kamu nggak usah sekolah lagi..mmmh trus katanya les-les aja. 

Trus kan aku pernah bilang “bu kan aku nggak punya temen” yo wes 

dilesin sama ibu senen sampe sabtu itu” (RH1906:317) 

 

Disamping hal tersebut proses belajar dalam homeschooling yang dijalani 

subjek adalah  diikutkan dalam berbagai  les, beberapa les diikuti oleh RH antara 

lain les  menari, balet, menyanyi dan les dalang.  

“Ya gimana memang keinginan dia seperti itu..ya kalau dia mau les kaya 

nanti sore..dia nanti itu les nari ya saya jemput dan antar ketempat les.. dia 

juga les balet dan kemarin dia juga minta les dalang”. (SW1305: 59-61) 

 

Kegiatan pembelajaran dalam homeschooling dilakukan dengan cara 

orang tua memberikan tugas kepada RH untuk diselesaikan. 

“Jadi umpamanya kalau senin saya kan sibuk ya..jadi ngak bisa anukan 

dia ya saya taruh di ruang computer ya..kamu disini kita cari sama-sama 

kamu nyari aku nyari jadi kita nyari sama-sama habis itu kamu tulisen..dia 

nyari-nyari tapi ngak ketemu-ketemudari jam 8-12 ngak nemu apa-apa 

cuman 4 kata itu saja aku sih ngamuk..kok kamu gitu jadi kayaknya 

sekarang aku “cuman ngasih contoh-contoh ini lho.. dia itu seneng baca-

baca biografi..maunya dia itu kalau belajar, belajar yang langsung gitu 

yang langsung keliat hasilnya”.(SW2705: 57-54) 

 

3. Evaluasi Belajar 

 Dalam homeschooling yang dijalani oleh RH, orang tuanya  tidak 

menerapkan model evaluasi secara terstruktur namun dilakukan dengan melihat 

perkembangan les yang dikerjakan oleh anaknya dan dengan berdiskusi dengan 

anaknya materi yang dia baca diperpustakaan.  
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“Sebenarnya kalo evaluasinya ya lewat saya sendiri..setelah pulang saya 

tanya tadi baca apa trus saya tanya2..tapi ternyata dia yang banyak 

pertanyaan sampai kewalahan..ya jadinya saya juga harus 

berkembang..sama-sama belajar..ya pada intinya kan belajar tentang 

kehidupan…kalau sekarang dia belajar tentang kehidupan yang dia sukai 

dan keinginannya sekarang saya memfasilitasi..soal evaluasi tadi saya 

pikir2 juga dia masih kelas 3 SD masih ada 3 tahun untuk mau naik ke 

SMP..sekarang soal evaluasi dikerjakan sekarang-sekarang saja dulu 

besok ikut ujian kesetaraan”.(SW1305: 76-83) 

“Berarti tiap hari ibu pantau apa yang dipelajari adek … Memantaunya 

berarti dengan berdiskusi dengan anak setelah pulang”.(FX1305: 86-87). 

“Mungkin untuk saat ini ya seperti itu..karena yang bisa dikerjakan cuman 

itu…sama hasil-hasil les nya saja…ya seperti tadi saya pikirkan juga 

masih lama ujiannya masih 3 tahun lagi kalau mau SMP”(SW1305: 88-

89). 

 

2. Penyesuaian Sosial 

a. Penampilan nyata. 

 Setelah menjalani homeschooling subjek mengalami permasalahan 

dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya karena kegiatan belajar 

cenderung kebanyakan dilakukan secara mandiri dan tidak begitu banyak 

berinteraksi dengan teman sebaya. 

“katanya “kamu nggak usah sekolah lagi” mmh..terus katanya” les-les 

aja”. Trus kan aku pernah bilang ”bu kan aku nggak punya teman” yo 

wes dilesin sama ibu senen sampe sabtu” (RH1906:320) 

 

 Di lingkungan rumah subjek masih mempunyai banyak  teman dan 

cenderung tidak memiliki masalah dengan interaksi peergroupnya hanya 

saja subjek memiliki pandangan yang cenderung negative pada teman 

beda agama. 

“kamu di rumah siapa aja temenya?” (OB1906:323) 

“ada buanyak” (RH1906:324) 

“biasanya siapa aja yang suka maen?” (OB1906:330) 
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“aku nggak kenal suka kalo temenan sama orang Kristen  

(RH1906:331) 

 

 Masyarakat dilingkungan rumah subjek cenderung tidak 

mempermasalahkan atau mengangap aneh, menurut orang tua subjek hal 

ini dimungkinkan karena masyarakat menganggapnya sebagai kaum 

intelektual yang jauh lebih punya pemahaman tentang konsep pendidikan 

anak. 

   “Iya..jadi ngak pernah ada yang nanya saya juga jarang keluar 

rumah..atau mungkin ngak nanya karena ngak berani sama saya..” 

( SW2705;16) 

 

b. Penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok 

Subjek tidak memiliki masalah dengan pergaulan dengan teman-

teman sebaya dilingkungan rumah, akan tetapi memiliki pandangan 

negative terhadap teman berbeda agama. 

“kamu di rumah temenya siapa?” (OB1906:323) 

“ada buanyak” (RH1906:324) 

“aku nggak suka maen sama orang Kristen”. (RH1906:330) 

 

Subjek memiliki teman orang dewasa setelah melakukan 

homeschooling. 

“ Trus enakan mana ya temenya sama yang sekarang” 

(OB1906:436) 

“mmh enakan mana ya? Ya enakan sekarang” (RH1906:437) 

“kalau di sini punya temen? (perpusda)” (RH1906:437) 

“Punya! Ini teman-temanya. Pegawainya hehe (sambil menunjuk 

kearah pegawai perpusda sambil memperkenalkan satu-persatu 

nama-nama para petugas perpustakaan yang biasa bertugas di 

ruang baca anak)” (RH1906:438) 
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c. Sikap sosial 

 Meski subjek memiliki banyak teman dilingkungan rumah tapi dia 

selektif memilih teman, dan bersikap negative terhadap teman beda 

agama 

“aku nggak suka maen sama orang Kristen”. (RH1906:330) 

 

d. Kepuasan pribadi 

Subjek merasa sudah cukup puas dengan kontak social dan pergaulanya 

dalam homeschooling. 

 

 “trus enakan mana sama yang sekarang” (OH1906:436) 

“ Enakan mana ya?mmh enakan yang sekarang” (RH1906:437) 

“ Kalau di sini punya temen” (RH1906:438) 

 

e. Pengendalian emosi, imajinasi dan prilaku 

pengendalian emosi, imajinasi dan  prilaku subjek dalam 

menghadapi perubahan dan konflik setelah beralih ke homeschooling : 

subjek merasa apa yang dilakukanya adalah buang-buang waktu 

“RH lagi ngapain , sayang?” (OB1906:1) 

“buang-buang waktu..hehe” (RH1906:2)  

“apa buang-buang waktu? Maksudnya gimana?” (OB1906:5) 

“mmh apa itu ya..mmh..belum bisa ngurusin, mmh belum bisa apa   

tuh? Mmh belum bisa ngerjain apa-apa. Hehe” (RH1906:6) 
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f. Individu mampu melihat dirinya secara objektif, yaitu menyadari 

adanya kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. Subjek memahami 

dirinya kurang dalam masalah sosialisasi dengan peer group  

“terus kan aku pernah bilang” bu aku kan gak punya temen” yo 

wes dilesin sama ibu senen sampe sabtu itu” (RH1906:230). 

 

       Subjek memahami dirinya masih anak-anak dan belum bisa mengurus 

diri 

“ iyaa..namanya juga masih anak-anak (RH1906:4) 

“belum bisa ngurusin..mmh belum bisa ngapain ya? Belum bisa  

ngerjain apa apa hehe..‟ (RH1906:6) 

“Aku ini males, nggak suka. (RH1906:220) 

 

3. Penyesuaian Akademik 

a. Keberhasilan prestasi 

Subjek tidak mempedulikan keberhasilan prestasi dalam 

homeschooling yang berbeda dengan sekolah formal dimana tidak ada 

standar prestasi dan evaluasi dan bisa menyalurkan minatnya dalam 

membaca 

“…kadang-kadang aku ditaro di Gramedia atau ke sini (perpusda) 

(RH1906:506) 

“RH sengeng nggak kayak gitu? Nggak sedih?” (RH1906:507) 

“nggak! Emang hobynya membaca kok” (RH1906:508) 

 

b. Usaha yang cukup 

Pandangan subjek tentang prestasi belajarnya saat ini. 

“nanti kapan-kapan aku mau ikutan „kecil-kecil punya karya” 

(RH1906:81) 

“aku ngarangnya sudah sampai tigaratus halaman loh” 

(RH1906:87) 

“tentang pengalaman atau dongeng, aku kan dikasi HP tapi itu 

karena ngarang sepuluh lembar” (RH1906:94) 
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 Pola belajar subjek di homeschooling dan pembagaian waktu  

untuk kegiatan belajar dan aktivitas sehari-hari subjek setelah 

homeschooling. 

“lha itu Cuma ditinggal aja. Aku ditinggal sama kakakku, tapi abis 

itu kakaku sekolah aku sendirian” (RH1906:350) 

“ditinggal ngapain aja di rumah?” (OB1906:352) 

„nggak aku ditinggalnya di Gramedia, di Gramedia Subroto, 

kadang-kadang di Gramedia Manyar, kadang-kadang di TP. Kalau 

aku mau perpus hari rabu kamis thok” (RH1906:335) 

“Jumat renang‟ (RH1906:384) 

“renangnya pagi jam 6 sore sampe jam 9” (RH1906:386) 

“Abis itu main, kalau nggak ada orang ya aku main terus, 

melepaskan diri hehe” (RH1906:388) 

“Oya tadi les apa aja” (RH1906:419) 

“les dalang, les nyanyi, remo, sama nari jawa‟ (RH1906:420) 

“terus les bahasa inggris, terus les balet, renang” (RH1906:422) 

 

 

Sistem penilaian keberhasilan prestasi anak dalam homeschooling  

“Sebenarnya kalo evaluasinya ya lewat saya sendiri..setelah pulang 

saya tanya tadi baca apa trus saya tanya2..tapi ternyata dia yang 

banyak pertanyaan sampai kewalahan..ya jadinya saya juga harus 

berkembang..sama-sama belajar..ya pada intinya kan belajar 

tentang kehidupan…kalau sekarang dia belajar tentang kehidupan 

yang dia sukai dan keinginannya sekarang saya memfasilitasi..soal 

evaluasi tadi saya pikir2 juga dia masih kelas 3 SD masih ada 3 

tahun untuk mau naik ke SMP..sekarang soal evaluasi dikerjakan 

sekarang-sekarang saja dulu besok ikut ujian 

kesetaraan”.(SW1305: 76-83) 

“Berarti tiap hari ibu pantau apa yang dipelajari adek … 

Memantaunya berarti dengan berdiskusi dengan anak setelah 

pulang”.(FX1305: 86-87). 

“Mungkin untuk saat ini ya seperti itu..karena yang bisa dikerjakan 

cuman itu…sama hasil-hasil les nya saja…ya seperti tadi saya 

pikirkan juga masih lama ujiannya masih 3 tahun lagi kalau mau 

SMP”(SW1305: 88-89). 

 

c. Perolehan pengetahuan yang bermanfaat 
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Pendapat anak tentang makna dan tujuan belajar 

“sekolah asal-asalan” (RH1906) 

Apa saja yang dipelajari anak dalam homeschooling dan bagaimana anak 

menjalaninya 

“Mungkin untuk saat ini ya seperti itu..karena yang bisa dikerjakan 

cuman itu…sama hasil-hasil les nya saja…ya seperti tadi saya 

pikirkan juga masih lama ujiannya masih 3 tahun lagi kalau mau 

SMP”(SW1305: 88-89). 

 

d. Perkembangan intelektual 

Progress bertambahnya keberhasilan belajar  setelah berpindah dari 

sekolah formal ke homeschooling menurun. 

“sekarang itu kalau dikasih tugas malah nggak diselesaikan” 

(SW2705:80) 

“ya itu kalau ada lomba nggak ikut ya jadinya merucut terus” 

(SW2705:83) 

e. Tujuan prestasi akademik  

Pencapaian terkini kelulusan prestasi akademik yang telah distandarkan 

dalam pembelajaran di homeschooling yang telah ditetapkan 

“cuman ngasih contoh-contoh ini lho.. dia itu seneng baca-baca 

biografi..maunya dia itu kalau belajar, belajar yang langsung gitu 

yang langsung keliat hasilnya”.(SW2705: 57-54) 

 

       Perencanaan dan persiapan karier anak (pertanyaan bagi significant others) 

“ya mungkin dalam menemukan bentuk yang tepat ini apa. Aku 

Cuma berfikir gini, bukannya apa-apa yang penting kan sekolah 

soalnya sekolah kan untuk bekerja.” (SW2705:93-94) 
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f. Kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan dan minat-

minat: Penyikapan subjek akan kebutuhan status, pengakuan, prestasi, 

harapan dan penerimaan social. 

“ya mungkin dalam menemukan bentuk yang tepat ini apa. Aku 

Cuma berfikir gini, bukannya apa-apa yang penting kan sekolah 

soalnya sekolah kan untuk bekerja.” (SW2705:93-94) 

“iya dia bilang „aku homeschool kok” denganm bangganya dia 

bilang itu” (SW2705:21-22) 

 

Usaha subjek (dibantu orang tua) dalam mendapatkan informasi, 

dan pengembangan intelektual. 

“Klo sekarang ini bu..kalo tadi tentang penyesuaian ibu-

anak..kemudian penyesuaian meng-update informasi atau 

pegetahuan baru tentang anak bagaimana..kalau dulukan 

diserahkan kesekolah tapi sekarang itu kan jadi tanggung jawab 

ibu.”(OB2705:23-25) 

“Ya terus terang sekali ya..saya kan repot banget jadi terus terang 

anak itu sudah jadi nomor sekian..yang nomor satu pekerjaan, 

nomor dua itu anak..toh kalau dipikir dia masih kelas tiga..meski 

bisa dibilang dia kelas 2 karena dia kemarin sekolahnya saya 

percepat..ya kasarannya 3 tahun ini kasarannya dia bebas Cuma ya 

saya arahkan kalau dia mau apa..terkadang dia juga mau ikut 

kesini “ayo kita cari data ke internet.”(SW2705: 26-30) 

 

Pengendalian emosi dan cara subjek mengatasi stress dalam perubahan 

dari sekolah formal ke homeschooling 

“Habis itu main, kalau nggak ada orang aku main 

terus..melepaskan diri hehe” (RH1906:388,390) 

“anaku ada tiga, kalau mereka bertengkar kuserahkan pada mereka 

sendiri “selesaikan masalahmu sendiri‟ saya nggak ikut-ikut, gitu 

thok. Jadi kalau RH teriak-teriak karena dia lebih bebas ya, dia 

beda dengan anaku yang lain apalagi kalau soal ngomong” 

(SW2705:97-98) 

 

4.3.2 Deskripsi penemuan subyek II 

a. Latar belakang beralih ke Homeschooling dari sekolah formal 
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1. Masalah dengan sekolah formal 

Keputusan orang tua ED memilih homeschooling bagi anaknya karena 

anaknya memiliki masalah dengan  pembelajaran dalam sekolah formal. 

Permasalahan berupa sekolah dianggap tidak mampu memfasilitasi kebutuhan 

anak akan keingintahuan yang tinggi, sehingga anaknya tidak antusias mengikuti 

pelajaran. 

“kira-kira kenapa bu kok ada keputusan keluar sekolah formal?” 

(OB27051:6) 

“males, kalau saya sih prinsipnya seharusnya kan anak sekolah itu 

semakin lama semakin rajin belajar, kalo ini semakin males dan semakin 

lengket kepalanya di meja, nah ini mungkin ada sesuatu yang salah 

sebetulnya. Dia bilang “ udah bisa mamah...udah bisa” gitu (menirukan 

anaknya). Boring juga dengan pelajaran sekolah “(AR27051:6-12) 

“ooh jadi nggak nantangn gitu ya?” (OB1301:12) 

“iya jadi bosen” (ED1301:13) 

2. Subyek memiliki kemampuan penangkapan pelajaran lebih akan tetapi sekolah 

kurang memfasilitasi 

“Mungkin dia lebih diatas ya (kemampuanya), sehingga nggak ada 

tantangan. Nah maksud saya kan bahasa Indonesia juga gitu loh 

(AR27051) 

“dulu waktu sekolah enak nggak? Di caroleus dulu?” (OB1301) 

“mmh.kayak gitu kayaknya kegampanngan” (ED1301) 

 

b. Pengambilan keputusan menjadi homeschooler 

 

Keputusan untuk memilih homeschooling adalah keputusan orang tua (ayah dan 

ibu ) setelah meminta persetujuan anak 

“kalau pas mau homeschooling dulu dikasi tahu siapa?‟ (OB1301) 

“Dikasi tau mama, mama yang mau homeschooling” (ED1301) 

“tapi adek ditanyain dulu nggak?” (OB1301) 

“iya” (ED1301) 
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“jadi homeschooling bukan karena euphoria karena banyak yang lain yang 

juga homeschool,bukan karena ikut-ikut.kalau dulu saya nggak gitu. 

Padahal dulu awalnya suami nggak mendudkung, tapi jadi mendukung pas 

liat perbedaan antara anak saya yang kedua yang sudah homeschool lebih 

dulu daripada kaknya. Postur tubuhnya aja waktu belajar udah beda” 

(AR7051) 

 

Pemahaman subyek  mengenai homeschooling dan apa yang di dapat dari 

homeschooling 

“emang apa sih homeschool itu?” (OB1301) 

“mmh sekolah rumah” (ED1301) 

„maksdunya what do you think about homeschooling?apa yang 

didapat?” (OB1301) 

“belajarnya di rumah..yaa biar punya banyak waktu, biar nggak 

tergesu-gesu..eeh tergesa-gesa besok ke sekolahnya” (ED1301) 

“Apa lagi?” (OB1301) 

“mmh..ya bisa meningkatkan karakter, kayak naik gitu meningkat. 

Ya gitu aja” (ED1301) 

“terus apa lagi?” (OB1301) 

“mmh…responsibility, carefulness, faithfulness, mmhh..terus ya 

obedience” (ED1301) 

 

d. Informasi tentang homeschooling 

Ibu subyek adalah seorang psikolog dimana sudah banyak mengetahui 

informasi dan memahami model-model homeschooling. 

“saya juga kan backgroundnya psikologi” (AR2608;61-65) 

“kan sekarang umum ya mau homeschooling murni atau semi, 

bahkan unschooling. Tergantung mau metode apa.diinternet juga 

banyak kurikulum yang bisa dibeli.” (AR2608;61-65) 

 

Peran ibu: belum siap jika harus memilih metode full homeschooling 

“tapi memang prioritas yang nyurus semua ya mamanya.saya full 

sehari-hari diskusi mengenai topic ya bacaan, ya diskusi.” 

(AR2608;61-65) 

 

e. Komunitas homeschooling 
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Karena metode yang dipilih adalah semi homeschooling dimana 

pembelajaran dilakukan separuh dirumah dan separuh di komunitas 

homeschooling maka orangtua subyek memasukan anaknya ke sekolah komunitas 

homeschooling Morning Star Academy sebuah sekolah komunitas homeschooling 

yang berbentuk frenchise dengan metode classical dan kurikulum Stanford. 

“semi homeschooling, seminggu tiga kali sekolahnya di 

Morningstar, tiga harinya di rumah” (AR2608;61-65) 

 

Subyek telah mengikuti sekolah komunitas homeschooling selama dua 

tahun dan mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah komunitas yang berupa 

field trip , ekstra kulikuler dan perayaan, pelajaran alkitab dan pelajaran-pelajaran 

umum seperti matematika, sejarah dll akan tetapi jumlahnya lebih sedikit. 

“di komunitas kan anaknya nggak banyak ya, pernah dia disuruh main 

derama dengan enam peran” (AR2608;61-65) 

“pelajaran tentang sejarah, matematika, yang agak susah” (ED1301) 

“kalau kelas satu waktu itu: matematika, grammar, terusan geografi, terus 

mmh al kitab.itu saja” (ED1301) 

“field trip, pergi-pergi keluar kelas gitu, misalnya ke Tugu pahlawan, 

Super Mall gitu”(ED1301) 

 

f. Proses belajar 

4. Model pembelajaran 

Model pembelajaran yang diterapkan orang tua subjek dalam 

homeschooling adalah semihomeschooling dimana pembelajaran dilakukan tiga 

hari di sekolah komunitas dan sisanya di rumah 

“homeschoolingnya pake metode apa bu?” (OB2608;) 

“semi homeschooling. Seminggu tiga kali sekolahnya di Morningstar, tiga 

harinya di rumah” (AR2608;61-65) 

Orangtua subyek belum siap jika mengambil full homeschooling  
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“kalau saya sendiri ngambil full homeschooling terus terang , apalagi dua 

anak” (AR2608;61-65). 

 

5. Kegiatan belajar mengajar 

Proses belajar yang dijalani oleh subjek adalah dengan mengikuti jadwal 

belajar dan kegiatan di sekolah komunitas selama tiga hari dan sisanya dirumah 

dengan mengerjakan PR dari sekolah komunitas, membuat tugas dari orangtua, 

membaca buku dan komik science, belajar grammar dan story telling, membuat 

prakarya, menonton Geograpich Chanel dan bermain dengan teman-teman di 

komplek. 

“soalnya dia sendiri sering cari kesibukan, bikin-bikin apa gitu 

kadang-kadang.dia paling gatel liat barang bekas.” (AR2608;61-

65) 

“ ya belajar itu, ngerjain PR-PR dari Morning Star”(ED1301) 

“Pelajaran yang dikasih mama sama dengan yang dikasi di MSA” 

(ED1301) 

“nah sekarang kan sudah punya banyak waktu terus waktunya 

dipake buat belajar apa?(OB1301) 

“belajar matematika, terusan menggambar, baca, udah”(ED1301) 

“baca buku apa?”(OB1301) 

“komik sains, matematika sama survival”(ED1301) 

 

6. Evaluasi Belajar 

Dalam homeschooling yang dijalani oleh ED, evaluasi belajar 

dilakukan di dua tempat yaitu di sekolah komunitas dan di rumah oleh 

orangtua. 

“kan sekarang umum ya, mau homeschooling murni atau semi, 

bahkan unschooling. Tergantung mau ambil metode apa.di internet 

juga ada kurikulum yang disa dibeli. Tergantung dia 

kemampuanya mau kemana. Kalau kurikulum nasionalpun sudah 

terbuka ya sekarang, ada ujian nasional” (AR2608;61-65) 

“tadikan di rumah juga belajar, nah kalau sama mamah suka 

dikasih nilai nggak/ (OB1301;335) 

“eh nggak, yang dinilai Cuma adik, aku dikoreksi 

aja”(ED1301:334) 
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4. Penyesuaian Sosial 

a. Penampilan nyata. 

 Setelah menjalani homeschooling subjek tidak mengalami 

permasalahan dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya karena 

kegiatan belajar dilakukan di dua tempat yaitu sekolah komunitas dan 

rumah, subyek memiliki banyak teman sebaya di sekolah komunitas dan 

dilingkungan komplek. 

“punya banyak teman nggak di sisni (komplek)” (OB1301:131) 

“mmh..ada berapa ya..mmh ada enam (ED1301:132) 

„oya kalau di sekolah temanya banyak nggak”(OB1301:155) 

“iya banyak”(ED1301:156) 

 

b. Penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok 

Subjek tidak memiliki masalah dengan pergaulan dengan teman-

teman sebaya dilingkungan rumah, subyek juga dapat bergaul dengan 

teman yang lebih dewasa 

“nah kalau selain dirumah, dihomeschool adek punya nggak 

kedekatan sama keluarga besar/ misalnya temenan sama om-om 

atau sepupu-sepupu yang udah gede?” (OB1301:171-175) 

“punya, ada”(ED1301:176) 

“kalau mereka punya mainan elektronik gitu biasanya main DS 

atau PS‟ (ED1301:178-179) 

 

c. Sikap sosial 

 Subyek pernah mendapatkan masalah dalam sosialisasi dengan 

teman saat homeschooling akan tetapi sudah bisa diatasi 
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“iya dia jailin aku, kan aku nggak mau maen, tapi diajakin terus, aku 

udah bilang nggak mau.tapi terus aja. Sekarang sih sudah nggak lagi‟ 

(ED1301:285-286) 

 

d. Kepuasan pribadi 

pengendalian emosi, imajinasi dan  prilaku subjek dalam menghadapi 

perubahan dan konflik setelah beralih ke homeschooling : adanya 

kepuasan pribadi setelah mengikuti percobaan selama satu bulan 

“terus pas udah dicoba satu bulan?”(OB1301:51) 

“langsung suka”(ED1301:52) 

“pernah ada rasa nyesel nggak masuk HS?”( OB1301:53) 

“nggak, langsung suka gitu” (ED1301:54) 

 

5. Penyesuaian Akademik 

a. Keberhasilan prestasi 

Subjek merasa senang dengan rutiniasnya dalam homeschooling yang 

berbeda dengan sekolah formal dimana pelajaran dan pembelajaranya lebih sulit 

dan menantang 

“kan di HS pengantarnya pake bahasa inggris, jadi nggak terlalu 

mudah jadinya menantang, terusan abis itu diajarin sesuatu yang 

menarik gitu” (ED1301:60-64) 

“matematika yang sekarang lebih susah, yang dulu kegampangan 

jadinya nggak menantang, terus sekarang diulang-ulang” 

(ED1301:7071) 

“diulang-ulang untuk dinaikan tingkat susahnya dan soalnya beda-

beda (bervariasi (ED1301:7172) 

“Iya konsepnya harus ngerti, jadi saya lihat kemajuanya pesat ya . jadi 

dia karakternya jalan, setahun lah saya lihat perubahanya pesat banget, 

gak pernah lagi kepala nempel di meja. Padahal dulu waktu belajar 

kalau sudah dekat meja langsung saja kepala itu “tek” nempel. Saya 
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bilang gimana anak mau belajar, posisi tubuh aja nggak mendukung 

dia belajar” (AR2608:76:80) 

“Iya berkembang pesat, karena karakternya terjajak, karena mereka 

ada karakter yang kita ajarin seperti : patuh sama orang tua. Karakter 

patuh seperti ketika mamanya bicara atau dia dipanggil ya dia harus 

patuh, sensitive, perhatian focus, kalau lagi berbicara sama orang itu 

fokusnya kayak apa, ya itu dilatih, harus melihat nggak boleh goyang 

tubuhnya, itu sudah aturan, adalagi aturan tidak boleh complain dan 

tidak boleh mengeluh. Dikasih tugas apapun no complain dan dia 

sudah tahu itu.” (AR2608:114:120) 

 

b. Usaha yang cukup 

Pandangan subjek tentang prestasi belajarnya saat ini. 

“terus sekarang nilai-nilainya gimana?” (OB1301:308) 

“bagus-bagus” (ED1301:309) 

„kenapa bisa bagus?”(OB1301:310) 

“karena focus belajar kayak perhatian yang lain kurang, kayak 

kalau teman ajak main, selesaikan belajarnya dulu”(ED1301;311-

312) 

 

Pola belajar subjek di homeschooling dan pembagaian waktu  untuk 

kegiatan belajar dan aktivitas sehari-hari subjek setelah homeschooling. 

“nah kan dirumah juga HS ya? Trus dirumah belajarnya apa aja/” 

(OB1301:102-103) 

“ ya mengerjakan PR-PR dari Morning Star” (ED1301;104) 

“ada pelajaran lain nggak yang dikasih mama 

mungkin?”(OB1301:105) 

“pelajaran yang dikasi mama ya seperti pelajaran yang dikasih di 

sekolah” (ED1301:106-107) 

 

Jadwal pelajaran di sekolah komunitas 

“selasa mmh Gramar, Matematika, Mandarin sama mmh..satu lagi 

reading” (ED1301:195-196) 

„kamis matematika, sejarah sama mandarin” (ED1301:197) 

„kalau sabtu sejarah, Al-kitab sama reading” (ED1301:198) 

 

   Sistem penilaian keberhasilan prestasi anak dalam homeschooling 
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“Iya konsepnya harus ngerti, jadi saya lihat kemajuanya pesat ya . 

jadi dia karakternya jalan, setahun lah saya lihat perubahanya pesat 

banget, gak pernah lagi kepala nempel di meja. Padahal dulu 

waktu belajar kalau sudah dekat meja langsung saja kepala itu 

“tek” nempel. Saya bilang gimana anak mau belajar, posisi tubuh 

aja nggak mendukung dia belajar” (AR2608:76:80) 

“Bukan, tapi fokus. saya uji coba dengan melatih dia main gitar, 

dua hari itu dia bisa gitar ngiringin lagu. Saya nggak punya 

background music, tapi karena dia focus, dia bisa belajar apapun. 

Jadi apa yang bisa dia terima, dia bisa tahu. Bahasapun begitu kan, 

kayak saya nggak bisa bahasa Mandarin, tapi karena saya tahu 

polanya Mandarin kan nada empat tone, nadanya beda, ada nada 

satu bagaimana, suaranya kan sendiri sendiri. Nah saya cuma 

ngasih dan membuat kesenangan dia untuk belajar . jadi misalnya 

pensil gitu ya, itu ada tandanya begini,trus saya gambarin pensil, 

jadi dia tahu tonenya, saya kasih clue tone satu logatnya kemana, 

tone dua kesini. Saya pribadi nggak bisa tapi paling tidak dia sudah 

tahu clue, jadi menarik buat dia belajar. Dia belajar apa aja oke 

gitu.” (AR2608:97-108) 

 

 

c. Perolehan pengetahuan yang bermanfaat 

Pendapat anak tentang makna dan tujuan belajar 

“kalau adek belajar ya, belajar apa aja gitu, kira-kira buat apa itu?” 

(OB1301:358) 

“ya eemh..supaya pintar” (ED1301:359) 

“buat apa pintar?” (OB1301:360) 

“ya buat Tuhan, kalau besar nanti tahu mau ngapain” 

(ED1301:361) 

“kok bisa buat tuhan?” (OB1301:362) 

“karena biar bisa kasih yang terbaik buat Tuhan” (ED1301:363) 

 

Anak belajar banyak hal dan merasa senang dan berhasil 

menjalaninya. 

“belajar menyelamatkan diri kayak misalnya di gunung Merapi 

kalau tersesat, terusan menyelamatkan diri di pulau tak 

berpenghuni, buat tenda dari daun-daunan, cari makanya pake 

ikan, terusan ada juga itu cara menyaring air tapi dari bamboo 
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terusan dikasih arang, pasir batu besar dan batu krikil” 

(ED1301:352:356) 

“Bukan, tapi fokus. saya uji coba dengan melatih dia main gitar, 

dua hari itu dia bisa gitar ngiringin lagu. Saya nggak punya 

background music, tapi karena dia focus, dia bisa belajar apapun. 

Jadi apa yang bisa dia terima, dia bisa tahu. Bahasapun begitu kan, 

kayak saya nggak bisa bahasa Mandarin, tapi karena saya tahu 

polanya Mandarin kan nada empat tone, nadanya beda, ada nada 

satu bagaimana, suaranya kan sendiri sendiri. Nah saya cuma 

ngasih dan membuat kesenangan dia untuk belajar . jadi misalnya 

pensil gitu ya, itu ada tandanya begini,trus saya gambarin pensil, 

jadi dia tahu tonenya, saya kasih clue tone satu logatnya kemana, 

tone dua kesini. Saya pribadi nggak bisa tapi paling tidak dia sudah 

tahu clue, jadi menarik buat dia belajar. Dia belajar apa aja oke 

gitu.” (AR2608:97-108) 

d. Perkembangan intelektual 

Bagaimana progress bertambahnya keberhasilan belajar  setelah berpindah 

dari sekolah formal ke homeschooling. 

“Iya konsepnya harus ngerti, jadi saya lihat kemajuanya pesat ya . jadi 

dia karakternya jalan, setahun lah saya lihat perubahanya pesat banget, 

gak pernah lagi kepala nempel di meja. Padahal dulu waktu belajar 

kalau sudah dekat meja langsung saja kepala itu “tek” nempel. Saya 

bilang gimana anak mau belajar, posisi tubuh aja nggak mendukung 

dia belajar” (AR2608:76:80) 

“kan di HS pengantarnya pake bahasa inggris, jadi nggak terlalu 

mudah jadinya menantang, terusan abis itu diajarin sesuatu yang 

menarik gitu” (ED1301:60-64) 

“matematika yang sekarang lebih susah, yang dulu kegampangan 

jadinya nggak menantang, terus sekarang diulang-ulang” 

(ED1301:7071) 

 

Penggunaan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya setelah melakukan 

pembelajaran dalam homeschooling dalam mengatasi permasalahan-

permasalahan pribadi secara praktis. 

“hidup kita Cuma numpang lewat kok. Makanya dia harus didik untuk 

mandiri berdiri atas pribadinya sendiri, kayak anak ini kemarin saya 

tinggal ke luar negri, dia saya tinggal di jogja di Eyangnya, ya pergi-pergi 

dia kemana-mana, ke Purwokerto. Ditinggalin kemanapun anak dua ini 
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mandiri, jadi spiritnya itu loh udah bukan jiwa lagi kita ngomongnya. 

Bukan lagi main-main di emosi. Anak-anak sekarangkan ditinggal 

mamanya aja udah nangis, jiwanya kan? “(AR2705;275-280) 

 

e. Tujuan prestasi akademik 

Pencapaian terkini kelulusan prestasi akademik yang telah distandarkan 

dalam pembelajaran di homeschooling yang telah ditetapkan 

“Iya konsepnya harus ngerti, jadi saya lihat kemajuanya pesat ya . jadi 

dia karakternya jalan, setahun lah saya lihat perubahanya pesat banget, 

gak pernah lagi kepala nempel di meja. Padahal dulu waktu belajar 

kalau sudah dekat meja langsung saja kepala itu “tek” nempel. Saya 

bilang gimana anak mau belajar, posisi tubuh aja nggak mendukung 

dia belajar” (AR2608:76:80) 

Penguasaan anak terhadap pokok-pokok persoalan, penggabungan bidang-

bidang yang berbeda dari pengetahuan, peningkatan kemampuan intelektual dan 

kebanggaan selama menjalani pembelajaran di homeschooling 

“mmh manner, kayak..mmh.. jadi kalau mau belajar kita harus, mmhh 

apa itu..harus ngapalin. Inget kayak bangun gedung makin dalam 

fondasinya makin nggak bisa goyang. Jadi fondasinya harus kuat dulu, 

harus ngeti dasarnya” (ED1301:240-245) 

“misalnya kalau mau belajar matematik, kalianya harus kuat dulu, 

nanti yang lain pasti bisa” (ED1301:246-248) 

 

Perencanaan dan persiapan karier anak (pertanyaan bagi significant 

others)? 

“hidup kita Cuma numpang lewat kok. Makanya dia harus didik untuk 

mandiri berdiri atas pribadinya sendiri” (AR2608:275-277) 

“adek kan tadi cita-citanya pengen jadi mekanik ya? Terus apa yang 

sudah disiapkan buat meraih cita-citanya?”(OB1301:363-364) 

“Masang-masangin baut, bikin maianan rakitan” (ED1301:365) 
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Kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan dan minat-

minat: Penyikapan subjek akan kebutuhan status, pengakuan, prestasi, harapan 

dan penerimaan social. 

„oya sekarang what do you think about prestation?” (OB1301) 

“Belajar yang baik ya focus, fokus pada pelajaran. Jangan main-main, 

kerjain satu hal sampai selesai baru yang lain, jadinya satu-persatu” 

(ED1301) 

“perlu nggak dapat nilai bagus?” (OB1301) 

“perlu” (ED1301) 

“Kenapa?” (OB1301) 

„supaya kita tahu apa gunanya gitu, kita sudah sampe mana?” 

(ED1301) 

 

Usaha subjek (dibantu orang tua) dalam mendapatkan informasi, dan 

pengembangan intelektual. 

“Dulu sering careless karena buru-buru ya…kadang saya juga coba 

pancing anak ini kelemahanya di mana. Kalau sekarang sudah nggak 

lagi. inipun ya proses lah di homeschooling juga sama. Namanya anak 

ya, jadi nggak harus dia ngulang-ngulang terus..enggak, tapi dia harus 

tahu permasalahan dia itu dimana, jadi saya fikir kalau anak itu sudah 

tahu kesalahanya di mana, ya bener kata dia tadi fondasinya akan 

kuat..tapi kalau sebaliknya, dia akan susah untuk naik stage 

berikutnya. Jadi kalau fondasinya ini udah bisa mau dikasih soal apa 

aja dia udah klik gitu loh. Karena polanya dia pegang, ya resikonya 

kita memang harus ulang-ulang dari bawah. Jadi nanti misalnya di 

math untuk kali-kalian, bagi-bagian, tambah-tambahan dia udah tau 

polanya”(AR2608:225-235) 

 

4.3 Hasil Analisis Data 

4.4.1 Hasil Analisis Data Subyek I 

4.4.1.1 Riwayat kasus subyek I 

Subjek memiliki riwayat berpindah-pindah sekolah sebanyak dua kali, 

sebelum bersekolah di SDN Jemursari III subjek sempat diasramakan di pesantren 
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putri anak-anak di Gresik dari kelas I sampai kelas II. Ketika memasuki bangku 

SD subjek belum cukup umur dan lebih muda dua tahun dari usia teman-teman 

sekelasnya. 

 Latar belakang subyek dialihkan oleh orang tuanya dari sekolah formal ke 

homeschooling karena permasalahan dengan sekolah formal. Permasalahan 

berupa sekolah dianggap tidak mampu memfasilitasi kebutuhan anak yang sangat 

aktif secara motorik, sehingga anaknya tidak mau mengikuti pelajaran. 

Permasalahan dengan sekolah formal berawal dari kondisi subjek  yang 

diputuskan untuk tinggal kelas namun orangtua subyek merasa keputusan yang 

diberikan sekolah bukan merupakan keputusan yang tepat. Adapun dari sumber 

sekolah yaitu wali kelas subyek memaparkan kondisi subyek yang sering 

berprilaku tidak disiplin dan main-main dikelas hingga menggangu teman-teman 

yang lain. Selain itu sikap subyek yang masih seperti anak-anak dibawah umur 

tingkat pendidikanya disebabkan oleh usianya yang belum cukup umur untuk 

tingkat pendidikannya, terbukti dengan data siswa yang menunjukan bahwa 

subyek adalah murid paling muda dan 1,5 tahun lebih muda dari usia rata-rata 

temanya. Hal ini dianggap sebagai pemicu buruknya penyesuaian social dan 

prestasi subyek di kelas yang ditunjukan dengan kurang disiplinya subyek dalam 

mengerjakan PR dan nilai rapornya untuk setiap mata pelajaran yang hampir 

menunjukan nilai dibawah rata-rata. 

Di sekolah formal yang terakhir diikuti subyek sebelum beralih ke 

homeschooling subyek hanya mengikuti pelajaran selama tiga bulan karena 

sebelumnya subyek adalah murid pindahan dari sekolah lain. 
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 Keputusan untuk memilih homeschooling sebagai alternative pendidikan 

setelah tidak cocoknya subyek dengan sekolah formal adalah keputusan orangtua 

subyek terutama ibu, dimana peran ayah tidak begitu kentara dikarenakan 

orangtua subyek telah bercerai satu setengah tahun lalu dan sang ayah cenderung 

menyerahkan proses pendidikan anak-anaknya kepada keputusan ibunya. 

Sementara subyek diberitahu bahwa dia beralih dari sekolah formal ke 

homeschooling pada hari pertama dia tidak masuk lagi ke sekolah formal. 

Ketika akan menjalankan homeschooling dimana sebelumnya subyek 

hampir tidak melewati fase descoling (jeda antara sekolah formal dengan 

homeschooling) subyek merasa tidak pernah diberi pemahaman mengenai 

homeschooling itu seperti apa. Hal ini ditandai dengan jawaban subyek ketika 

ditanya tentang apa dan bagaimana homeschooling subyek menjawab 

homeschooling adalah sekolah rumah akan tetapi bagaimana mengenai 

homeschooling dan penyelenggaraannya subyek tidak tahu. Subyek pernah 

berinisiatif menanyakan tentang penyelenggaraan homeschooling kepada ibunya 

akan tetapi apa yang ditangkap dari penjelasan ibunya hanyalah diisi dengan 

kegiatan les privat saja bahkan penyataan subyek yang lain memahami bahwa 

penyelenggaraan homeschooling diartikan sebagai sekolah asal-asalan saja. 

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sang ibu bahwa dia sudah berusaha 

memahamkan anaknya tentang homeschooling dan mengapa ia beralih dari 

sekolah formal dan meyakini bahwa anaknya memiliki konsep penerimaan diri 

yang bagus. 
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Sebelum memutuskan untuk mengalihkan pendidikan anaknya ke 

homeschooling, orangtua subyek terlebih dahulu berusaha menghimpun informasi 

yang sebanyak-banyaknya mengenai homeschooling, mulai dari mengikuti milis 

komunitas homeschooling, mengikuti seminar, membaca artikel, Koran dan 

majalah. Dalam proses mengumpulkan dan mengupdate data diakui oleh orang 

tua subyek bahwa dia belum maksimal karena kesibukan nya sebagai dokter dan 

staf pengajar juga kesibukan kuliah S3. Akan tetapi ia semaksimal mungkin 

berusaha untuk mengarahkan anaknya sesuai minat anak. 

Dalam mengawali proses homeschooling orangtua subyek menyadari akan 

kurangnya pengetahuan dan pemahamannya mengenai penyelenggaraan 

homeschooling, oleh karena itu dia memutuskan untuk bergabung dengan 

komunitas homeschooling dan menjadi anggotanya selama satu tahun. Dalam 

komunitas homeschooling subyek hanya sempat mengikuti kegiatanya berupa 

field trip karena orangtuanya merasa kewalahan dengan jadwalnya yang padat 

dan tidak bisa mendampingi anak. Dalam kegiatan field trip bersama komunitas 

orangtua subyek menyarankan subyek untuk berinisiatif mengusulkan kunjungan 

ke Perpustakaan Daerah dan menyarankan subyek untuk memfasilitasinya karena 

subyek sudah familiar dengan Perpusda. 

Proses belajar yang dipilih orang tua subyek dalam homeschooling 

anaknya memilih metode pembelajaran homeschooling dengan metode 

unschooling dimana tidak ada konsep baku dan anak dibiarkan melakukan 

kegiatan pembelajaran mengikuti minatnya secara alamiah. Orangtua subyek juga 

mengakui bahwa dia sendiri tidak begitu yakin dengan model pembelajaran yang 
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dipilhya dalam penyelenggaraan homeschooling untuk anaknya, apakah model itu 

benar atau salah karena sama sekali tidak terstruktur dan tidak terarah. 

Dalam penyelanggaran homeschooling, kegiatan belajar mengajar yang 

dijalani subyek dengan diberi kebebasan oleh orangtuanya untuk melakukan 

kegiatan menulis karangan dan membaca dengan „dilepas‟ pada hari-hari tertentu 

diperpustakaan daerah atau toko buku besar seperti Gramedia. Adapun karena 

pembelajaran dilakukan secara mandiri dan disadarai bahwa subyek hamper tidak 

akan banyak berinteraksi dengan teman sebaya maka orangtua subyek 

membebaskan anaknya untuk memilih mengikuti les-les seperti les tari, 

menyanyi, balet, renang karena diharapkan darisanalah akan terjalin interaksi 

dengan teman sebaya selain dengan teman bermain di lingkungan rumah. Selain 

kegiatan-kegiatan tersebut diatas kegiatan pembelajaran dalam homeschooling 

dilakukan dengan cara orang tua memberikan tugas kepada RH untuk 

diselesaikan, seperti tugas membaca dan menulis yang kemudian dievaluasi 

dengan didiskusikan setelah orangtua pulang kerja. Akan tetapi jika orangtua 

tidak sempat mengevaluasi karena kesibukan alternatifnya subyek “ditaruh” 

(mengutip kata-kata orangtua subyek) diruang computer kampus dimana ibu 

mengajar, dimana subyek diberi tugas untuk mencari tema tertentu lewat mesin 

pencari internet, kemudian subyek diminta menuliskan kembali apa yang 

didapatnya dari hasil pencarian di internet. 

 

6. Penyesuaian Sosial 
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 Ketika di sekolah formal dulu subjek mengalami masalah dalam 

interaksi sosial dengan kawan-kawan sebayanya di sekolah, hal ini disebabkan 

karena subjek bersikap kurang kooperatif dengan kegiatan kelas dan karena usia 

subjek yang dua tahun lebih muda dari teman-teman sebayanya. Setelah 

menjalani homeschooling subjek tetap mengalami masalah dalam pergaulan 

dengan teman-teman sebayanya karena sudah kehilangan komunikasi dengan 

teman-teman disekolah formal dan kegiatan belajar dalam homeschooling 

cenderung kebanyakan dilakukan secara mandiri dan tidak begitu banyak 

berinteraksi dengan teman sebaya.begitupun ditempat les, subyek tidak begitu 

intens berinteraksi dengan teman sebaya. 

 Di lingkungan rumah subjek masih mempunyai banyak teman dan 

cenderung tidak memiliki masalah dengan interaksi peergroupnya hanya saja 

subjek memiliki pandangan yang cenderung negative pada teman beda agama hal 

ini terjadi karena subjek tidak mengenal dan tidak pernah berinteraksi dengan 

teman beda agama disekitar komplek rumahnya. 

 Masyarakat dilingkungan rumah subjek cenderung tidak 

mempermasalahkan atau mengangap aneh, menurut orang tua subjek hal ini 

dimungkinkan karena masyarakat menganggapnya sebagai kaum intelektual yang 

jauh lebih punya pemahaman tentang konsep pendidikan anak.Subjek cenderung 

tidak mempedulikan apapun pandangan masyarakat terhadap homeschooling 

yang dijalaninya. 

Setelah menjalani homeschooling dengan metode unschooling yang 

memungkinkan subjek untuk mengexplorasi minat dan bakatnya dengan 
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dibebaskan memilih sarana belajar yang disenangi oleh subjek dan orangtua 

memfasilitasinya dengan mendaftarkan subjek dalam sanggar seni tari, menyanyi, 

renang dan setiap tiga hari dalam seminggu subjek dibebaskan membaca di 

perpustakaan atau toko buku membuat subjek memiliki teman orang dewasa 

setelah melakukan homeschooling yaitu para petugas perpustakaan ruang baca 

anak, pelatih di sanggar dan subyek mengaku sering curhat dengan 

mereka.subyek dikenal dikalangan petugas toko buku karena kegiatan keseharian 

subjek banyak dihabiskan di sana dan subjek memiliki hubungan yang akrab 

dengan mereka. Akan tetapi pandangan dari orang dewasa tersebut terhadap 

subjek adalah rasa iba karena merasa tidak wajar seorang anak kecil dibiarkan 

tidak sekolah formal dan dibiarkan belajar mandiri begitu saja. 

 

b.Sikap sosial 

 Teman-teman dilingkungan les cenderung tidak begitu berkesan. Meski 

subjek memiliki banyak teman dilingkungan rumah tapi dia selektif memilih 

teman, dan bersikap cenderung negative terhadap teman beda agama. Subjek 

tidak memiliki alasan mengapa tidak suka berteman dengan anak yang berbeda 

agama. 

 Hampir sebagian besar aktifitas belajar subjek dilakukan secara mandiri 

sehingga kesempatan untuk mendapatakan pergaulan yang lebih luas 

sebagaimana peer group di sekolah formal kurang memadai. 

  Subjek merasa sudah cukup puas dengan kontak sosial dan pergaulanya 

dalam homeschooling terutama dalam pergaulan di lingkungan rumah, akan tetapi 
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dilingkungan tempat les, sanggar tari dan perpustakaan subjek tidak begitu 

merasa puas dengan pergaulanya dengan teman sebaya dan mengalihkanya 

dengan berinteraksi dengan orang dewasa seperti petugas perpustakaan atau 

pelatihnya. 

Subyek mengalami perubahan dalam pengendalian emosi, imajinasi dan 

prilaku ketika beralih ke homeschooling , hal ini terjadi karena situasi yang 

berbeda menuntut subjek untuk menyesuaikan diri. Subjek menyadari bahwa 

ketika orangtuanya mengeluarkanya dari sekolah formal dan beralih ke 

homeschooling karena dia mengalami masalah dalam pengendalian emosi dan 

prilaku dan ada tuntutan untuk berubah setelah beralih dari situasi lama. 

Pengendalian emosi, imajinasi dan  prilaku subjek dalam menghadapi perubahan 

dan konflik setelah beralih ke homeschooling : subjek merasa apa yang 

dilakukanya adalah buang-buang waktu. 

a. Menilai objektifitas diri.  

Subjek menyadari kalau dirinya memiliki kelemahan dalam masalah interaksi 

social dengan teman sebaya ketika masih disekolah formal dan setelah menjalani 

homeschooling dia belum bias bergaul dengan baik dengan teman-teman yang 

ada di tempat les dan sanggar, juga hamper tidak punya teman sebaya di 

perpustakaan tempat selama ini sering menghabiskan waktu. Subjek menganggap 

bahwa hal ini karena dia menganggap dirinya masih anak-anak dan belum bisa 

mengurus diri sehingga cenderung nakal dan suka beraktifitas sendiri. Di sisi lain 

subjek juga mengakui bahwa dirinya memiliki kelebihan dalam bakat menulis. 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYESUAIAN DIRI SISWA... O’OM BADRIAH



94 

 

7. Penyesuaian Akademik 

a.Keberhasilan prestasi 

Subjek memaknai keberhasilan prestasi dengan merasa senang dengan 

rutiniasnya dalam homeschooling yang berbeda dengan sekolah formal dimana 

tidak ada standar prestasi dan evaluasi dan bisa menyalurkan minatnya dalam 

membaca. Subjek tidak mempedulikan lagi tentang standar prestasi yang 

disadarkan pada nilai akademik yang selama ini distandarkan pada nilai berupa 

angka-angka yang menunjukan kadar prestasi seorang murid. 

b.Usaha yang cukup 

Pandangan subyek tentang prestasi belajarnya saat ini tidak lagi 

disandarkan pada nilai akademis mata pelajaran tertentu akan tetapi dari 

kemampuan-kemampuan keterampilan yang sudah dibuatnya seperti menulis 

karangan dan dongeng. 

 

Pola belajar subjek di homeschooling dan pembagaian waktu  untuk 

kegiatan belajar dan aktivitas sehari-hari subjek setelah homeschooling: 

Pola belajar yang diberikan orangtua adalah pola belajar mandiri, dimana 

subyek dibiarkan bebas memilih aktivitas sesuai minatnya, adapun aktivitas 

belajar yang dipilih adalah dengan dibiarkan membaca bebas di took-toko buku 

dan perpustakaan daerah dimana tidak ada control dari orang tua tentang bacaan 

apa yang dibaca anak, meski ada evaluasi setelah orangtua pulang kerja hanya 

saja sifatnya tidan rutin dan berkala. Selain itu orangtua juga memfasilitasi 
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subyek dengan mengikutsertakan pada les-lesa keterampilan seperti menari, 

menyanyi, renang, dan mendalang. 

Pembagaian waktu  untuk kegiatan belajar dan aktivitas sehari-hari anak 

setelah homeschooling: Subyek biasa bangun dipagi hari pada pukul 06.00 setelah 

sarapan dan mandi subyek ikut ibunya sambil pergi ke tempat kerja. Subyek 

diturunkan di toko buku atau perpusda, akan tetapi pada hari-hari tertentu subyek 

dibawa ke kampus tempat orangtua mengajar. Pada siang menjelang sore subyek 

diantar ke tempat-tempat les atau terkadang naik becak sendiri. Setelah pulang 

dari tempat les subyek pulang dijemput atau kadang pulang sendiri. Sebelum 

pergi tidur subyek belajar bahasa inggris bersama kakaknya yang SMA lalu pada 

jam 22.00 pergi tidur . 

Sistem penilaian keberhasilan prestasi anak dalam homeschooling 

(pertanyaan untuk significant others). Evaluasi keberhasilan pembelajaran 

dilakukan setiap hari jika orangtua sempat, yaitu dengan mengajak diskusi dari 

apa yang didapatkan anak dari hasil bacaan. Atau orang tua memberi tugas 

menulis dan membaca dan menagih hasilnya pada saat keluarga berkumpul. 

Orangtua beranggapan saat ini anak belajar tentang kehidupan, apa yang 

dia sukai dan minatnya biarlah dipilih sendiri, meski tidak memungkiri bahwa 

pada akhirnya nanti anak juga harus disiapkan dengan materi-materi pelajaran 

yang harus dikuasainya untuk mengikuti ujian kesetaraan 

b. Perolehan pengetahuan yang bermanfaat 

   Selama menjalani pembelajaran dalam homeschooling subyek lebih banyak 

dibiarkan bebas membaca apa yang dia suka, kebanyakan yang dibaca adalah 
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buku-buku komik dan buku-buku cerita atau biografi tokoh. Pada kesempatan lain 

orangtua juga memberi tugas membaca khusus yang harus dicari dari internet 

tentang pengetahuan umum, atau sering juga mendapat tugas menulis karangan. 

Adapun keterampilan-keterampilan didapatkan dari les-les. 

c. Perkembangan intelektual 

Karena model pembelajaran yang diambil dalam penyelenggaraan 

homeschooling adalah unschooling dengan pola alamiah sesuai minat anak, 

orangtua hampir tidak mempunyai evaluasi yang jelas mengenai progress 

keberhasilan belajar secara pasti. Orang tua sementara puas dengan hanya 

tersalurkanya minat anak. Subyek belum dapat mengaplikasikan penggunaan 

pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya setelah melakukan pembelajaran 

dalam homeschooling mampu mengatasi permasalahan-permasalahan pribadi 

secara praktis. 

d. Tujuan prestasi akademik  

Pencapaian terkini kelulusan prestasi akademik yang telah distandarkan dalam 

pembelajaran di homeschooling yang telah ditetapkan orangtua masih abstrak, 

hanya harapan-harapan dari kegiatan pembelajaran bisa ditangkap hikmahnya 

oleh anak.  

penguasaan anak terhadap pokok-pokok persoalan, penggabungan bidang-

bidang yang berbeda dari pengetahuan, peningkatan kemampuan intelektual dan 

kebanggaan selama menjalani pembelajaran di homeschooling belum terlihat 

hasilnya.  
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 Adapun dalam perencanaan dan persiapan karier anak orangtua  memiliki 

pandangan bahwa karir disandarkan pada minat anak yang natural . 

e. Kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan dan minat-

minat: 

Kegiatan belajar dan aktivitas yang dijalani subyek selama melakukan 

homeschooling adalah disandarkan pada minat subyek. Subyek merasa puas 

dengan apa yang dilakukanya selama ini dalam homeschooling yang berbeda 

dengan ketika dia di sekolah formal 

4.4 Hasil Analisis Data 

4.4.2 Hasil Analisis Data Subyek II 

4.4.2.1 Riwayat kasus subyek II 

1. Latar belakang subyek 

Subyek II adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang beralih dari 

sekolah formal ke homeschooling. Ayahnya berprofesi sebagai karyawan 

perusahaan swasta dan ibunya seorang psikolog pendidikan. Sebelum beralih ke 

homeschooling ED bersekolah di sekolah dasar St. Caroleus. Anak laki-laki 

berkacamata ini merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adiknya 

perempuan berumur lima tahun juga merupakan homeschooler, dimana sejak 

awal perdidikan preschoolnya sudah homeschooling. 

ED bersama adiknya bergabung dengan sekolah komunitas homeschooling 

Morning Star yang menggunakan pendekatan clasical approach, dimana mereka 

sekolah tiga hari dalam seminggu dan sisa empat harinya belajar dirumah, oleh 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYESUAIAN DIRI SISWA... O’OM BADRIAH



98 

 

karena itu ibu ED menyebut pendekatan homeschoolingnya dengan semi 

homeschooling. Karena pembelajaran dilakukan separuh di rumah dan separuh di 

sekolah komunitas. 

Latar belakang subyek dialihkan oleh orang tuanya dari sekolah formal ke 

homeschooling karena permasalahan pembelajaran dalam sekolah formal. 

Permasalahan berupa sekolah dianggap tidak mampu memfasilitasi kebutuhan 

anak akan keingintahuan yang tinggi, sehingga terjadi penurunan minat dan anak 

tidak lagi antusias mengikuti pelajaran. Sang ibu yang berprofesi psikolog 

memahami bahwa hal ini merupakan masalah besar bagi anaknya. prinsipnya 

seharusnya anak sekolah itu semakin lama semakin rajin belajar, sebaliknya yang 

terjadi dengan anaknya semakin males dan semakin lengket kepalanya di 

meja,ibu menilai ada sesuatu yang salah sebetulnya. Subyek memiliki 

kemampuan penangkapan pelajaran yang lebih akan tetapi sekolah dirasa kurang 

memfasilitasi sehingga anak tidak merasa tertantang, oleh karena itu orangtua 

memutuskan untuk mengeluarkan anak 

Ketika memutuskan untuk memilih homeschooling adalah keputusan orang 

tua (ayah dan ibu ) setelah meminta persetujuan anak. Awalnya ayah tidak 

menyetujui akan tetapi setelah ibu meyakinkan dengan melihat contoh adik 

subyek yang lebih dulu dihomeschoolingkan dan mengalami kemajuan positif 

dalam proses pembelajaran dan sosialnya akhirnya ayah menyetujui keputusan 

tersebut. 

Pemahaman subyek  mengenai homeschooling dan apa yang di dapat dari 

homeschooling sudah cukup baik. Subyek memahami homeschooling sebagai 
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belajar dirumah agar mempunyai waktu yang cukup untuk belajar tidak tergesa-

gesa tidak seperti ketika di sekolah formal. Selain itu subyek juga memahami 

bahwa tujuan homeschooling agar bisa meningkatkan karakter dan memiliki 

responsibility, carefulness, faithfulness, dan obedience. 

Ibu subyek adalah seorang psikolog dimana sudah banyak mengetahui 

informasi dan memahami model-model homeschooling dan tujuan 

pembelajaranya memudahkan proses pengambilan keputusan dan 

penyelenggaraan homeschooling bagi subyek. 

Ibu memahami bahwa idealnya adalah memilih homeschooling full bukan 

semi homeschooling akan tetapi ibu mengaku belum siap jika harus memilih 

metode full homeschooling karena beban dan tanggungjawabnya cukup berat 

apalagi dengan dua anak. 

Karena metode yang dipilih adalah semi homeschooling dimana 

pembelajaran dilakukan separuh dirumah dan separuh di komunitas 

homeschooling maka orangtua subyek memasukan anaknya ke sekolah komunitas 

homeschooling Morning Star Academy sebuah sekolah komunitas homeschooling 

yang berbentuk frenchise dengan metode classical dan kurikulum Stanford. 

Dalam komunitas subyek seperti sedang melaksanakan proses belajar 

belajar disekolah dengan mata pelajaran yang hampir sama tapi lebih sedikit dan 

dikaji lebih mendalam dengan tingkat kesulitan soal yang lebih tinggi membuat 

subyek tertantang. Di tambah dengan kegiatan ekstakulikuler dan field trip yang 

sangat menyenangkan bagi subyek. 
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Model pembelajaran yang diterapkan orang tua subjek dalam 

homeschooling adalah semihomeschooling dimana pembelajaran dilakukan tiga 

hari di sekolah komunitas dan sisanya di rumah. Subyek telah mengikuti sekolah 

komunitas homeschooling selama dua tahun dan mengikuti kegiatan pembelajaran 

di sekolah komunitas yang berupa field trip , ekstra kulikuler dan perayaan, 

pelajaran alkitab dan pelajaran-pelajaran umum seperti matematika, sejarah dll 

akan tetapi jumlahnya lebih sedikit Orangtua subyek belum siap jika mengambil 

full homeschooling. Sementara kegiatan pembelajaran di rumah lebih beragam, 

selain mengerjakan tugas dari sekolah komunitas, subyek juga diberi tugas oleh 

orangtua, seperti membaca, melakukan kegiatan praktis seperti memasak,. 

membaca buku dan komik science, belajar grammar dan story telling, membuat 

prakarya, menonton Geograpich Chanel dan bermain dengan teman-teman di 

komplek. 

Dalam homeschooling yang dijalani oleh ED, evaluasi belajar dilakukan 

di dua tempat yaitu di sekolah komunitas dan di rumah oleh orangtua.di sekolah 

komunitas evaluasi belajar mengikuti kurikulum Stanford sementara di rumah 

lebih ditekankan pada pemahaman konsep dan dasar hingga bisa teraplikasi dalam 

kegiatan sehari-hari 

2. Penyesuaian Sosial 

 Setelah menjalani homeschooling subjek tidak mengalami 

permasalahan dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya karena kegiatan 

belajar dilakukan di dua tempat yaitu sekolah komunitas dan rumah, subyek 

memiliki banyak teman sebaya di sekolah komunitas dan dilingkungan komplek. 
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Subjek tidak memiliki masalah dengan pergaulan dengan teman-teman 

sebaya dilingkungan rumah, subyek juga dapat bergaul dengan teman yang lebih 

dewasa 

 Subyek pernah mendapatkan masalah dalam sosialisasi dengan teman saat 

homeschooling akan tetapi sudah bisa diatasi 

Pengendalian emosi, imajinasi dan  prilaku subjek dalam menghadapi 

perubahan dan konflik setelah beralih ke homeschooling : adanya kepuasan 

pribadi setelah mengikuti percobaan selama satu bulan dimana subyek merasa 

lebih bisa menjadi dirinya sendiri dan tertantang dengan pembelajaran dan 

kegiatan di homeschooling. 

3. Penyesuaian Akademik 

Subjek merasa senang dengan rutiniasnya dalam homeschooling yang 

berbeda dengan sekolah formal dimana pelajaran dan pembelajaranya lebih sulit 

dan menantang 

Pandangan subjek tentang prestasi belajarnya saat ini mengalami 

kemajuan dari segi penguasaan konsep dan peraihan nilai. Hal ini karena subyek 

merasa bisa focus dalam belajarnya. 

Pola belajar subjek di homeschooling dan pembagaian waktu  untuk 

kegiatan belajar dan aktivitas sehari-hari subjek setelah homeschooling adalah 

dengan  mengerjakan PR-PR dari Morning Star dan tugas yang berikan orangtua 

Sistem penilaian keberhasilan prestasi anak dalam homeschooling diukur 

dengan sejauh mana dia memahami konsep dan aplikasi yang terlihat dari 

perubahan karakter anak juga semangat dalam belajarnya. meski subyek 
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menganggap nilai angka itu juga penting untuk mengetahui ada dilevel mana kita 

dalam pembelajaran tapi subyek sudah merasa puas dengan hanya mendapatkan 

koreksi dalam evaluasi belajar. 

Subyek mempunyai  tentang makna dan tujuan belajar, bahwa belajar 

adalah agar pintar untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan dan kelak bisa 

menjadi orang yang tahu mau apa hidup ini 

Subyek telah memulai mempraktekan penggunaan pengetahuan-

pengetahuan yang dimilikinya setelah melakukan pembelajaran dalam 

homeschooling dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pribadi secara 

praktis seperti belajar menyiapkan sarapan sendiri, membuat prakarya, berencana 

membuat tempat les bahasa inggris bagi teman-temanya dan lain-lain. Karena 

orangtua menekankan untuk membentuk karakter mandiri anak. 

Subyek sudah mampu mengaitkan penguasaan terhadap pokok-pokok 

persoalan, penggabungan bidang-bidang yang berbeda dari pengetahuan, 

peningkatan kemampuan intelektual dan kebanggaan selama menjalani 

pembelajaran di homeschooling. Konsep yang mendasarinya adalah bagaimana 

subyek memahami fondsi (dasar) dari setiap segala sesuatu termasuk pelajaran 

agar dapat mengerti dan teraplikasi. 

Dalam Perencanaan dan persiapan karier anak orangtua belum memiliki 

gambaran real hanya prinsipnya adalah mendidik anak agar memiliki karakter 

kemandirian untuk masa depanya kelak meski subyek sudah mempunyai cita-cita 

ingin menjadi seorang mekanik. 
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4.5 Pembahasan 

 Sebelum menginjak pada sub pembahasan, maka terlebih dahulu akan 

ditampilkan bagan analisis lintas kasus antara dua subyek : 

Table 4.3 Tabel Analisis Lintas Kasus 

 Subyek I Subyek II 

Latar belakang 

Homeschooling 

Masalah dengan sekolah 

formal 

Masalah dengan sekolah 

formal 

Pengambilan 

Keputusan 

Orangtua (ibu) sebagai 

single parent 

Orangtua (ayah dan ibu) 

Kondisi keluarga Single parent karena 

bercerai 

Lengkap  

Informasi tentang 

homeschooling 

Dari milis dan media Dari pemahaman sebagai 

psikolog 

Model pembelajaran Unschooling  Semihomeschooling  

Kurikulum Tidak terstruktur Terstruktur  

Kegiatan belajar Dengan les-les Difasilitasi orangtua dan 

sekolah komunitas HS 

Evaluasi belajar Tidak terstruktur Terstruktur dan dengan 

penguasaan konsep 

Peran orang tua Orang tua 

homeschooling 

- Bekerja (dosen) 

- Ibu runah tangga 

- Kuliah S3 

Orangtua homeschooling 

- Ibu bekerja paruh 

waktu 

- Ibu rumah tangga 
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- Psikolog 

- Praktisi pendidikan 

Penyesuaian social  Memiliki masalah dalam 

pergaulan (terutama dengan 

teman sebaya) dan peran 

social, subyek belum 

memiliki hubungan yang 

baik dengan teman sebaya 

dilingkungan les meski di 

lingkungan komplek cukup 

bergaul dengan teman 

sebaya, subyek memiliki 

pandangan negative dengan 

teman beda agama. Subyek 

cukup memiliki hubungan 

yang baik dengan orang 

dewasa 

Tidak ada masalah dalam 

pergaulan dan peran 

social,subyek bergaul baik 

dengan teman-teman sebaya 

di sekolah komunitas dan 

lingkungan komplek, 

subyek juga mempunyai 

teman orang dewasa, dan 

memerankan peranya 

sosialnya dilingkungan 

rumah dan komunitas 

Penyesuaian akademik Pemaknaan prestasi masih 

kabur, peraihan 

keberhasilan belajar belum 

terarah, subyek masih 

menganggap 

homeschooling yang 

dijalaninya sebagai belajar 

Memaknai prestasi dengan 

pencapaian memahami 

konsep dan aplikasi hingga 

terlihat dalam perubahan 

karakter. Subyek mampu 

memaknai belajar adalah 

untuk memberikan yang 
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asal-asalan karena metode 

yang bebas dan kurang ada 

evaluasi dari orangtua. 

terbaik bagi Tuhan. Belajar 

dilakukan harus focus dan 

subyek memahami bahwa 

mendapatkan nilai dan 

evaluasi itu penting agar 

tahu proses belajar sudah 

dijalani sampai sejauh 

mana. 

 

Berdasarkan hasil analisa dapat dilihat bahwa penyesuaian diri yang 

dilakukan oleh kedua subyek dalam masa peralihan dari sekolah formal ke 

homeschooling berbeda-beda. Subyek  I masih mengalami masalah baik dalam 

penyesuaian social maupun akademisnya, terlihat dari subyek I masih belum bisa 

menjalin hubungan baik dengan teman sebaya dari sekolah terdahulu, teman 

sebaya di tempat les dan teman beda agama. Meski dengan teman sebaya di 

lingkungan rumah subyek mengaku tidak memiliki masalah dalam pergaulanya. 

Setelah melakukan homeschooling subyek mengalami perubahan dalam 

pergaulan dengan teman yang lebih dewasa. Subyek memiliki lebih banyak teman 

dewasa ketimbang semasa di sekolah formal, hal ini karena pergaulan subyek 

lebih banyak dalam pembelajaran mandiri yang melibatkan orang dewasa. Masih 

terjadi permasalahan dalam penyesuaian diri subyek dilatarbelakangi dengan 

masalah serius penyesuaian diri subjek di sekolah formal sebelumnya dan karena 

factor usia dan latar belakang keluarga yang broken home. Sedangkan subyek II 
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merasa sudah banyak kemajuan yang dicapai selama menjalankan homeschooling 

meski masih terdapat beberapa hal yang perlu dicapai agar dapat menyesuaikan 

diri dengan baik. Seperti pergaulan dengan teman sebaya di lingkungan rumah 

ketika homeschooling lebih baik dari segi kwantitas dan kwalitas waktu karena 

subyek lebih memiliki waktu dan kesempatan ketimbang sewaktu di sekolah 

formal dulu. Pergaulan subyek pun semakin luas dengan bertambahnya teman-

teman di sekolah komunitas. Subyek tidak memiliki kendala dalam bergaul 

dengan teman yang lebih dewasa dan dapat memerankan peran sosialnya. 

Dalam penelitian ini dapat dilihat dari lingkungan sosial subyek yang 

terdiri dari keluarga dan teman. Martin (1997) menyatakan bahwa memiliki 

keluarga dan teman yang mendukung merupakan hal yang penting bagi 

homeschooler. Proses penyesuaian diri juga dapat dilihat dari dinamika hubungan 

dan dukungan dalam keluarga yang cukup terlihat pada keempat subyek. 

Dukungan penuh dari kedua orangtua dapat membantu subyek menyesuaikan diri, 

seperti yang terjadi pada dua subyek tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh Powell (1983) bahwa salah satu resources atau sumber 

daya yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri seseorang adalah kemampuan 

untuk membina hubungan baik dengan keluarga dan orang lain, dimana termasuk 

di dalamnya perhatian dan dukungan. Subyek I dengan latar belakang keluarga 

yang broken home dan masalah dengan sering berpindah-pindah sekolah 

menyebabkannya memiliki pemaknaan yang berbeda mengenai konsep 

keberhasilan dalam pergaulan social dan prestasi akademik juga masih memiliki 

masalah dalam penyesuaian diri. Sementara subjek II dengan latar belakang 
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keluarga yang lengkap dan harmonis (dukungan ayah dan ibu) ditambah dengan 

latar belakang pendidikan dan profesi ibu yang memungkinkan untuk mendapat 

banyak pemahaman dan arah yang baik dalam penyelenggaraan homeschooling. 

Peran ibu menjadi sangat penting sebagai orang pertama yang dekat 

dengan anak. Dapat dilihat dari kedua subyek yang berbeda kondisi dimana 

subyek I ibunya yang single parent dan tidak banyak memiliki waktu luang 

karena kesibukan bekerja lebih banyak memiliki masalah dalam proses 

penyesuaian diri dan dalam penyelenggaraan homeschooling. Berbeda dengan 

subyek II yang ibunya seorang psikolog dengan latarbelakang pemahaman yang 

cukup dalam penyelenggaraan homeschooling dan mempunyai banyak waktu 

dirumah lebih bisa mengarahkan anaknya dan membantu dalam penyesuaian diri. 

Perubahan yang dialami oleh setiap subyek dalam penelitian ini adalah 

masa peralihan dari sekolah formal ke homeschooling. Kedua subyek sama-sama 

beralih dari sekolah formal ke homeschooling, tetapi masing-masing memiliki 

keunikan yang terletak pada latarbelakang beralihnya dari sekolah formal, asal 

sekolah dan keadaan sekolah formal sebelumnya, serta komunitas homeschooling 

yang berbeda. 

Kedua subyek dalam penelitian ini tergabung dalam suatu komunitas 

homeschooling di Surabaya. Keberadaan komunitas yang aktif kemungkinan 

dapat lebih membantu anak dalam menyesuaikan diri di homeschooling. Hal ini 

disebabkan karena menurut Blumenfeld (dalam Martin, 1997), salah satu fungsi 

yang paling penting dari komunitas tersebut adalah sebagai pendukung moral 
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setiap homeschooler. Selain itu komunitas dapat menjadi tempat para orangtua 

berkumpul dan mendiskusikan berbagai masalah yang mereka hadapi, mengenai 

kurikulum, sosialisasi, dan juga memberikan kemungkinan anak-anak yang 

melaksanakan homeschooling untuk saling mengenal, bermain bersama, dan 

melakukan karya wisata bersama (Martin, 1997). 

Salah satu tugas perkembangan pada individu adalah berhubungan dengan 

penyesuaian sosialnya. Ketika seorang anak mengalami perubahan kondisi 

banyak anak yang kurang dapat menyesuaikan diri, baik secara sosial maupun 

secara pribadi. Akibatnya masa kanak-kanak mereka menjadi tidak 

menyenangkan, dan bila mereka tidak belajar mengatasi kesulitan, mereka akan 

tumbuh menjadi orang yang tidak bahagia atau menjadi maladjusted. Banyak 

kondisi yang menimbulkan kesulitan bagi anak untuk melakukan penyesuaian diri 

dengan baik, tetapi ada empat kondisi yang penting. Empat kondisi tersebut 

menurut Hurlock (1988) adalah: 

Pertama, bila pola-pola prilaku sosial yang buruk dikembangkan di rumah, 

anak akan menemui kesulitan untuk melakukan penyesuaian sosial yang baik 

diluar rumah, meskipun mereka diberi motivasi yang kuat untuk melakukannya. 

Kedua, bila rumah kurang memberikan model prilaku untuk ditiru, anak akan 

mengalami hambatan serius dalam melakukan penyesuaian diri di luar rumah 

Ketiga, kurangnya motivasi untuk belajar melakukan penyesuaian sosial yang 

sering timbul dari pengalaman sosial awal yang tidak menyenangkan, baik 

dirumah ataupun diluar  rumah. Kekempat, meskipun anak memiliki motivasi 
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yang kuat untuk  belajar melakukan  penyesuaian sosial yang baik, anak tidak 

mendapatkan bimbingan dan bantuan yang cukup dalam proses belajar ini.  
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