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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari individu akan bertemu dengan individu yang 

lain untuk menjalin hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut bisa dimulai dari 

ruang lingkup yang kecil yaitu keluarga lalu berlanjut pada lingkungan sekolah 

dan lingkungan yang lebih luas yaitu masyarakat. Dalam melakukan proses 

sosialisasi dibutuhkan interaksi sosial agar dalam menjalin hubungan sosial 

dengan individu lain dapat  mencapai tujuan. Sricland (dalam Hanurawan,2012) 

menjelaskan bahwa “Sosialisasi adalah proses yang berjalan sepanjang hidup 

sosial manusia itu sendiri, mulai masa anak sampai masa lanjut usia”. 

Proses perkembangan sosial anak terlihat dengan jelas ketika anak tersebut 

masuk dalam dunia pendidikan yaitu sekolah. Dalam dunia pendidikan terdapat 3 

jalur pendidikan yaitu formal, informal, dan non formal. Homeschooling termasuk 

dalam pendidikan informal. Metode pendidikan Homeschooling merupakan 

metode pendidikan berbasis keluarga, dimana model pembelajarannya dilakukan 

di rumah dengan orang tua atau dengan guru privat. Metode pendidikan 

Homeschooling dibagi menjadi tiga macam model yaitu diantaranya 

Homeschooling tunggal, Homeschooling majemuk,  dan Homeschooling 

komunitas. Homeschooling tunggal merupakan Homeschooling yang 

dilaksanakan oleh orang tua dalam suatu keluarga tanpa bergabung dengan yang 

lainnya, Homeschooling majemuk merupakan Homeschooling yang dilakukan 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

oleh dua orang atau lebih keluarga untuk kegiatan tertentu sementara kegiatan 

pokok tetap dilaksanakan oleh orang tua masing-masing, Homeschooling 

komunitas merupakan gabungan dari beberapa Homeschooling mejemuk yang 

menentukan silabus, bahan ajar, kegiatan pokok , sarana/prasarana dan jadwal 

pembelajaran. Dalam menjalankan Homeschooling ini dibutuhkan komitmen yang 

tinggi dari keluarga untuk mensukseskan pendidikan anak, karena sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab keluarga. Sumardiono (2014) menjelaskan bahwa 

“Homeschooling merupakan model pendidikan saat keluarga memilih 

menyelenggarakan sendiri dan bertanggung jawab atas pendidikan anaknya”. 

Dalam praktiknya model pendidikan Homecshooling ini berbeda dengan 

sekolah formal, Homeschooling dilakukan di rumah bersama dengan orang tua 

atau guru secara privat dengan jadwal yang sudah ditentukan dari pihak keluarga. 

Aturan-aturan yang ada di Homeschooling juga berbeda dengan aturan di sekolah 

formal, dari jam belajar, seragam, mata pelajaran, tempat belajar, sampai metode 

pembelajaran. Di Homeschooling Kak Seto Solo ketika istirahat atau waktu luang, 

anak-anak ada yang bermain dengan temannya, seperti berlari-larian, bercanda 

garau, ada juga yang menghabiskan waktu di dalam ruang kelas sambil bermain 

handphone, mendengarkan musik, bermain dengan kakak mentor. Anak yang 

mengikuti Homeschooling cendurung memiliki keterbatasan dalam bergaul 
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dengan orang lain atau terisolasi dengan lingkungan luar, karena mereka memiliki 

kesibukan sendiri secara individual.  

Dalam penelitian karya Suparno dan Setiawati (2010)  mengambil 4 orang 

subyek yaitu 2 orang anak laki-laki yang mengikuti Homeschooling dan 2 anak 

laki-laki yang sekolah reguler yang kelas 4 dan 6 SD di dapatkan hasil bahwa 

anak yang mengikuti metode pendidikan Homeschooling memiliki hubungan 

interaksi sosial dengan teman sebaya yang kurang dibanding dengan anak yang 

mengikuti sekolah reguler, karena anak yang mengikuti metode pendidikan 

Homeschooling kurang memiliki kesempatan yang luas untuk berinteraksi dengan 

teman sebayanya mereka lebih sering berinteraksi dengan orang tua atau 

keluarganya. 

HRD Homeschooling kak Seto Solo yang berinisial H menyatakan bahwa : 

“anak yang ikut dalam model Homeschooling tunggal 

merupakan anak yang sibuk misalnya menjadi artis atau atlet, 

jadi tidak mampu untuk mengikuti kegiatan di sekolah umum, 

karena kesibukan. Secara otomatis hubungan sosial dengan 

teman di lingkungan rumahnya menjadi agak terhambat kak. 

Karena kesehariannya kalo  gak baru belajar ya nanti latian, 

seperti itu terus. 

Hal tersebut sesuai dengan penuturan Tika salah seorang Psikolog 

mengatakan bahwa sekolah formal berguna untuk mengembangkan psikososial 

anak, sedangkan Homeschooling berperan pada kondisi ketika anak tidak mampu 

bertemu dengan kondisi sosial di sekolah formal (Republika Online). 
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 HRD Homecshooling Kak Seto Solo yang berinisial H menyatakan bahwa: 

“kalo ada kegiatan dari Homeschooling semua murid kami 

undang kak, baik yang ikut program komunitas, maupun tunggal. 

Namun untuk anak yang mengikuti homeschooling tunggal tidak 

semuanya ikut berpartisipasi dalam kegiatan karena banyak hal 

seperti kesibukan, atau memang dia tidak ingin datang” 

Dalam penelitian karya Windyarsih (2009) yang berjudul Problematika 

anak Homeschooling dilakukan terhadap anak yang mengikuti Homeschooling. 

Peneliti mengambil sample sejumlah 7 subyek. Di dapatkan hasil bahwa 5 dari 7 

subyek tersebut mengalami hubungan dengan lingkungan sosial menjadi terbatas 

karena kegiatan belajar yang berbeda dengan teman-teman yang berada di sekitar 

rumah. Rasa iri pada teman-teman yang bersekolah memunculkan keinginan 

untuk bisa bersekolah lagi bukan untuk belajar melainkan untuk bertemu dan 

berkumpul bersama dengan teman-teman. Anak-anak Homeschooling merasa 

takut dan malu bila harus berhadapan dengan orang baru maupun lingkungan baru 

serta memiliki kecenderungan untuk menghindari masalah. 

Pada dasarnya orang tua atau keluarga menginginkan anak-anak yang 

dapat berkembang secara maksimal, baik dari segi kognitif, sosial, maupun 

emosinya. Sehingga orang tua akan mendidik anaknya sebaik mungkin dan 

memberikan pendidikan sejak dini dengan semaksimal mungkin pula, sehingga 

terciptalah generasi muda penerus bangsa yang berkompeten.  
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Dari uraian yang telah dikemukakan diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai interaksi sosial pada anak yang mengikuti metode 

pendidikan Homeschooling. Dari hal tersebut dapat ditarik rumusan permasalahan 

“bagaimana  interaksi sosial pada anak yang mengikuti metode pendidikan 

homeschooling?”, sehingga peneliti memfokuskan pada judul “Interaksi sosial 

pada anak yang mengikuti metode pendidikan Homeschooling”. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripikan atau memahami 

interaksi sosial pada anak yang mengikuti metode pendidikan Homeschoolinga 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk 

menambah khasanah keilmuan di bidang psikologi, baik psikologi 

pendidikan, psikologi sosial, dan psikologi perkembangan mengenai 

interaksi sosial pada anak yang mengikuti metode pendidikan 

Homeschooling 

 

. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua untuk 

memilih metode pendidikan untuk anak sehingga dapat sesuai dengan 

kebutuhan perkembangan anak. 

b. Penelitian ini bisa menjadi bahan referensi bagi keluarga untuk 

memilih dan menentukan metode pendidikan untuk anak. 

c. Manfaat bagi masyarakat umun untuk menambah wawasan dan juga 

pengetahuan tentang dunia pendidikan.  


