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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia dan 

ini menjadi tanggung jawab tidak hanya guru di sekolah namun juga keluarga dan 

masyarakat luas. Pendidikan dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh 

orang dewasa kepada yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan (Winkel, 

1996). 

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia mengakui ada 3 jalur pendidikan, 

yaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal. Ketiga 

jalur ini saling melengkapi dan memperkaya (Sumardiono, 2007). Pendidikan 

formal adalah pendidikan yang diselenggarakan melalui program-program 

sekolah, pendidikan informal adalah pendidikan lingkungan keluarga dan 

masyarakat, dan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan 

secara terstruktur di luar sekolah. 

Pendidikan Indonesia sedang menunjukkan progresivitas. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya sekolah baru yang muncul. Setiap sekolah bersaing untuk 

memberikan yang terbaik untuk anak, berdalih sekolah model, sekolah unggulan, 

sekolah plus, dan lain sebagainya. Meskipun beragam fasilitas dan keunggulan 

ditawarkan oleh sekolah, masih saja ada orang tua yang merasa sekolah-sekolah 

tersebut belum mampu memberi jawaban yang memuaskan terhadap pendidikan 

untuk anak-anak mereka. 



Pendidikan informal yang mulai berkembang di Indonesia sekarang ini, 

salah satunya adalah pendidikan homeschooling (Febriane & Wresti,  2005). 

Homeschooling adalah fenomena baru di kalangan pendidikan di Indonesia. 

Walaupun homeschooling sebenarnya tidak sama sekali baru, karena sudah sejak 

bertahun-tahun lalu sebagian orang tua memilih homeschooling bagi pendidikan 

anaknya. Saat ini homeschooling menemukan momentumnya terutama dari aspek 

publisitas. Salah satu pemicu publisitas itu adalah mulai tumbuhnya 

kecenderungan sebagian orang tua untuk menjadikan homeschooling sebagai 

pilihan pendidikan. Apalagi ada sejumlah publik figur yang turut serta 

meramaikan perbincangan mengenai homeschooling ini, sebut saja Kak Seto yang 

dikenal sebagai tokoh pendidikan anak yang melakukan homeschooling kepada 

ke-3 orang putrinya, selain itu artis seperti Dominique (model) dan Nia Ramadani 

(artis sinetron) yang juga melakukan homeschooling. 

Homeschooling terus berkembang setiap tahunnya. Ella Yulaelawati 

(Sumardiono, 2007) menuturkan, bahwa ada sekitar 1000 – 1500 siswa 

homeschooling. Di Jakarta ada sekitar 600 siswa, sebagian besar diantaranya (± 

500 siswa) adalah homeschooling majemuk. 

Haniar menyebutkan ada 3 alasan orang tua menyekolahkan anaknya di 

rumah, yang pertama adalah orang tua merasa bertanggung jawab terhadap 

pendidikan anak dan ingin agar hubungan dengan anak lebih dekat. Pada dasarnya 

orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Keinginan 

untuk bertanggung jawab dalam kehidupan anak inilah yang membuat orang tua 

ingin berkorban lebih, terutama dalam hal ini adalah pendidikan. Melalui 



homeschooling ini orang tua mengharapkan dapat mempererat hubungan orang 

tua dengan anak, karena waktu dengan anak bertambah banyak. Yang kedua, 

penekanan kepada pendidikan iman, pembentukan karakter dan nilai-nilai agama 

yang sesuai. Hal ini didorong oleh kurangnya pendidikan agama, nilai-nilai moral 

dan karakter di sekolah formal. Ada pula sekolah formal (negeri) yang hanya 

mengajarkan 1 agama dan mengharuskan semua anak mengikuti pelajaran agama 

yang tidak sesuai dengan agama mereka. Yang ketiga, orang tua tidak setuju 

dengan kurikulum di sekolah formal (diknas). Beban pelajaran dan sistem 

kurikulum yang dianggap terlalu membebani anak serta tekanan yang diciptakan 

guru kepada anak dalam mengejar target kurikulum membuat banyak orang tua 

mengeluarkan anak dari sekolah formal (redaksi@sekolahrumah.com). 

Pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah dengan sekian 

banyak peraturannya, terkadang membuat anak menjadi merasa terbebani, selain 

itu mata pelajaran yang banyak dan mungkin kurang sesuai dengan kemampuan 

peserta didik, semakin menjadikan peserta didik kurang mampu menangkap 

secara maksimal materi yang diajarkan di sekolah. Jika hal ini terus berlanjut, 

bagaimana nasib anak-anak generasi selanjutnya, tentu mereka akan tertinggal 

dari yang lain. 

Homeschooling memberikan pembelajaran langsung yang kontekstual, 

tematik nonskolastik yang tidak tersekat-sekat oleh batasan ilmu (Noveansyah, 

2007). Pandangan ini memberikan pengertian yang luas terhadap pemahaman 

tentang cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan, bahwa dalam menimba ilmu 

tidak hanya bisa diperoleh melalui bangku sekolah, dimanapun kapanpun kita bisa 



mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal ini kemudian menjadikan model 

homeschooling dimasukkan dalam revisi UU pendidikan no 20 tahun 2003. 

Berkembangnya homeschooling menuai berbagai macam kritik terutama 

mengenai sosialisasi anak homeschooling yang dianggap terbatas. Bagaimanapun 

juga manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup bersama orang lain, 

membutuhkan orang lain dan perilakunya juga selalu menunjukkan hubungan 

dengan orang lain. Hubungan tersebut dapat berbentuk hubungan antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok, atau pun kelompok dengan 

kelompok. Perilaku yang diperlihatkan oleh individu bukan sesuatu yang 

dilakukan sendiri tetapi selalu dalam interaksinya dengan lingkungan. Demikian 

juga sifat dan kecakapan-kecakapan yang dimiliki individu sebagian besar 

diperoleh melalui hubungannya dengan lingkungan (Sukmadinata, 2003). 

Perkembangan kemampuan sosial anak dimulai pada masa pra sekolah 

sampai akhir sekolah dengan ditandai oleh meluasnya lingkungan sosial anak 

(Monks, 2002). Seorang anak mulai melepaskan diri dari keluarganya. Dengan 

meluasnya lingkungan anak, menjadikan anak akan memperoleh pengaruh dari 

luar yang mungkin tidak terkontrol oleh orang tua. 

Piaget (1988) menyebutkan bahwa anak pada usia sekitar 7 tahun 

menjadi mampu bekerjasama, karena dia tidak lagi mencampur baurkan sudut 

pandangnya sendiri dengan sudut pandang orang lain.  

Tarsidi (2007) menyebutkan bahwa berbagai studi korelasional telah 

difokuskan pada hubungan antara pola perilaku dini anak atau status dengan 

teman sebayanya dengan penyesuaian hidupnya dikemudian hari. Studi-studi 



tersebut menemukan bahwa isolasi atau penolakan oleh teman sebaya pada masa 

dini kehidupan anak menempatkan anak pada resiko untuk menghadapi masalah-

masalah sosial dalam kehidupannya di kemudian hari. Desmita (2007) juga 

menyebutkan bahwa sejumlah penelitian telah merekomendasikan betapa 

hubunngan sosial dengan teman sebaya memiliki arti yang sangat penting bagi 

perkembangan pribadi anak. 

Interaksi dengan teman sebaya akan membuka pandangan baru pada 

anak dan memberi kebebasan kepada mereka untuk membuat keputusan. Selain 

itu interaksi dengan teman sebaya akan membantu anak mempelajari nilai-nilai 

yang ada di masyarakat (Papalia, 2002). 

Sekolah adalah tempat berkumpulnya anak-anak yang berasal dari 

berbagai lapisan masyarakat dan bermacam-macam corak keadaan keluarganya. 

Sebagaimana Desmita (2007) menyebutkan bahwa sekolah mempunyai pengaruh 

penting bagi perkembangan anak terutama dalam perkembangan sosialnya. 

Interaksi dengan guru dan teman sebayanya di sekolah, memberikan peluang yang 

besar bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan 

keterampilan sosial, memperoleh pengetahuan tentang dunia serta 

mengembangkan konsep diri sepanjang masa pertengahan dan akhir anak-anak. 

Sehingga anak tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang dunia tetapi juga 

tentang perilaku-perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. 

Anak homeschooling lebih sering belajar di lingkungan rumah, tentunya 

tidak akan memperoleh pengalaman sebanyak anak sekolah reguler. Anak 

homeschooling tidak akan merasakan betapa beratnya hidup bersebelahan di 



antara teman-temannya, bagaimana harus berjuang di antara komunitas, tidak 

akan merasakan penolakan-penolakan dari teman sebaya, yang mana semua itu 

akan memberikan pengalaman berharga untuk belajar hidup di masyarakat. 

Penelitian menyebutkan bahwa kematangan sosial siswa homeschooling 

kurang memadai, meskipun pada beberapa aspek mereka diatas rata-rata terutama 

aspek kognisi, tetapi secara sosial mereka kurang 

(http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk/144/gdlhub-gdl-s1-2008-chotimahhdi-7200-

psi22-k.pdf). Suatu studi seputar penyelenggaraan homeschooling di Jabotabek 

menyatakan bahwa sosialisasi seumur pada anak homeschooling relatif kurang 

berkembang dibandingkan dengan anak sekolah, selain itu anak homeschooling 

kurang mampu bersaing dan bekerja dalam kelompok. 

(redaksi@sekolahrumah.com). 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah 

”bagaimana interaksi sosial dengan teman sebaya pada anak homeschooling ?, 

bagaimana interaksi sosial dengan teman sebaya pada anak sekolah reguler ?, 

serta bagaimanakan perbandingan interaksi sosial antara keduanya?” 

Berkaitan dengan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul ”Interaksi Sosial Dengan Teman Sebaya 

Pada Anak Homeschooling dan Anak Sekolah Reguler (Studi Deskriptif 

Komparatif). 

 

 

 



B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemikiran penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial dengan teman sebaya pada 

anak homeschooling 

2. Untuk mengetahui interaksi sosial dengan teman sebaya pada anak 

sekolah reguler 

3. Untuk membandingkan interaksi sosial dengan teman sebaya antara anak 

homeschooling dan anak sekolah reguler 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi penyelenggara pendidikan baik pendidikan homeschooling maupun 

pendidikan sekolah reguler, sebagai informasi mengenai interaksi sosial 

dengan teman sebaya pada anak homeschooling dan anak sekolah 

reguler. 

2. Bagi peneliti-peneliti yang tertarik dengan tema serupa yaitu interaksi 

sosial dengan teman sebaya pada anak homeschooling dan anak sekolah 

reguler, semoga bisa memberikan informasi tambahan dan bahan 

perbandingan agar untuk selanjutnya dapat memperdalam penelitian ini, 

sehingga nantinya dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang 

Psikologi khususnya bagi Psikologi Perkembangan dan Sosial. 



3. Bagi khasanah keilmuan. Terutama Psikologi Perkembangan, penelitian 

ini diharapkan dapat menambah referensi terutama yang berkaitan 

dengan interaksi sosial dengan teman sebaya pada anak homeschooling 

dan anak sekolah reguler. 

 


