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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Identitas Subjek ? (Nama, usia, pendidikan, pekerjaan, jumlah anak) 

2. Sudah berapa tahun anaknya bersekolah di homeschooling? 

3. Bagaimana awal mula mengetahui tentang homeschooling? 

4. Menurut subjek, perbedaan homeshooling dengan sekolah umum? 

5. Bagaimana mendapatkan informasi tentang homeschooling? 

6. Bagaimana system pembelajaran homeschooling menurut subjek? 

7. Bagaimana awal mula mulai tertarik menyekolahkan anak di 

homeschooling? 

8. Alasan yang membuat subjek yakin untuk menyekolahkan anak di 

homeschooling? 

9. Hal apa saja yang mendasari keputusan subjek untuk menyekolahkan 

anak di homeschooling? 

10. Mengapa subjek yakin homeschooling tepat untuk pendidikan anaknya? 

11. Tujuan dan harapan subjek menyekolahkan anaknya di homeschooling? 

12. Apakah di lingkungan subjek terdapat orang tua lain yang 

menyekolahkan anaknya di homeschooling? 

13. Bagaimana tanggapan keluarga, teman, orang lain ketika subjek 

memutuskan menyekolahkan anak di homeschooling? 

14. Apakah ada hal-hal yang menghambat selama menyekolahkan anak di 

homeschooling? 

15. Sejauh ini apakah ibu puas dengan homeschooling? kenapa? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Ekspresi subjek ketika wawancara berlangsung (serius, santai, terburu-

buru, cuek, semangat). 

2. Keseriusan subjek saat wawancara berlangsung. 
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HASIL WAWANCARA SUBJEK 1 

 

No. Nama Jawaban Analisis 

1. Siang bu, maaf ya bu 

kalo menganggu. 

Halah, ga kog mbak.. santai aja  

2. Hehehe, terimakasih ya 

bu. Emm, saya bisa 

mulai wawancara 

sekarang bu? 

Oh iya, silahkan mbak silahkan.  

3. Maaf, nama ibu siapa? YN  

4. Usianya ibu berapa? 43 tahun mbak  

5. Untuk pendidikan 

terakhir bu? 

Sarjana S1 Sospol mbak.  

6. Oia, lalu jumlah anak 

ibu berapa bu? 

Tiga mbak  

7. Tiga ya bu? Lalu yang 

di homeschooling? 

Anak yang kedua.  

8. Eee, si HN itu sudah di 

homeschooling berapa 

tahun bu? 

1 tahun ini mbak..  

9. Masuknya tahun ajaran 

2010 berarti? 

Ho’oh,, ho’oh..  

10. Mulai kelas berapa bu 

dihomeschooling? 

Mulai kelas 6  

11. Berarti dulunya di 

Sekolah formal ya bu? 

Ya, dulunya di SD Negeri  

12. Eee, saya mau Tanya 

awal mulanya Ibu tahu 

homeschooling 

itubagaimana bu? 

Dari internet mbak.. hehehehe.  
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13. Dari internet ya bu? Internet iya.. hahahaha  

14. Sebelumnya Ibu, eee.. 

ibu mengetahui 

homeschooling  sebagai 

pendidikan alternative 

yang baru itu 

bagaimanabu? 

Dari TV mbak, saya dulu kan 

taunya cuma ada di Jakarta, di 

daerah-daerah belum ada, trus 

saya buka internet kog ternyata di 

Semarang ada. Saya thu memang 

dari awalnya thu pengen 

memasukkan anak saya di 

homeschooling soalnya kan anak 

ini kan males beda dengan 

kakaknya dan adiknya yang rajin 

thu. Jadi saya pengen sekolah 

yang ga umum gitu lho… 

hahahaha… yang beda dengan 

sekolah formal gitu lho 

maksudnya.. hehehe. 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

 

A1 

15. Oyayaya.. berarti 

awalnya dari TV trus 

ibu mencari lewat 

internet itu? 

Ya ho’oh.. saya mencari-cari, dari 

dulu sebetulnya thu dari dulu 

awal mula mengetahui anak saya 

agak males. Kelas 1 thu ya udah 

kelihatan malesnya, eh.. 

sebetulnya dari TK juga udah 

males anaknya… hahaha.. 

sekolah thu ga mau dia, dia thu ga 

pernah mau diajak ke sekolah thu 

ga mau. 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

16. Dari TK udah malas ya 

bu? 

Iya dari TK thu anaknya udah 

males ke sekolah jadi thu sewaktu 

TK saya nganter terus tiap hari, 

nungguin hehehe… sampe SD 

A2 
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kelas 1 thu masih minta 

ditungguin sebetulnya, cumin 

saya nganter trus pulang dan tak 

jemput itu kelas 1, kelas 2 juga 

masih sama saya antar jemput 

trus kelas 3 thu baru mulai 

berangkat sendiri, kebetulan juga 

deket rumah sekolahnya thu jadi 

dia berani berangkat sendiri. 

17. Emm, menurut Ibu 

pendidikan di 

homeschooling thu 

bagaimana bu ? 

Bagus mbak, kurikulumnya 

sesuai sama dengan sekolah 

umum cuman ee.. cara 

pengajarannya kan berbeda, lebih 

khusus. 

A3 

18. Lebih personal gitu ya 

bu? 

Ho’oh, ho’oh.. jadi kan anak lebih 

nyaman kalo belajar disitu. 

A5 

19. Apalagi ya.. oia, trus Ibu 

mulai kepikiran,, eemm, 

HN kan dulu sekolah 

formal gitu ya bu negeri 

ya, lalu Ibu memutuskan 

untuk memindahkan 

anak di homeschooling 

thu atas dasar apa bu? 

Eee.. sebetulnya itu pas kelas 4, 

kelas 4 ini gurunya sudah nyerah, 

ga mau,, ini Bu ini saya sudah 

tidak bisa didik soalnya anaknya 

diem, maksudnya thu ga ada 

kemauan, cuma di kelas itu diem 

aja, ya diem, suruh nulis ga mau, 

suruh ini ga mau ya pokoknya thu 

sekolah ya sekolah gitu aja, 

berangkat trus pulang. Ga da ini 

lho inisiatif harus belajar thu ga 

ada, jadi gurunya thu ya udah ini 

dan kebetulan juga memang saya 

udah pengen nyari sekolah cuman 

 

A2 
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kan ga da gitu lho, waktu itu 

belum nemu. Trus saya kan 

pindah-pindah ya mbak ya, dulu 

di Purwokerto trus pindah 

Semarang, pindah Solo, balik lagi 

ke Semarang gitu hehhehehe.. 

begitu balik Semarang saya baru 

nemu gitu lho Homeschooling 

jadi saya mencari homeschooling 

itu. 

20. Setelah HN diputuskan 

untuk bersekolah di 

homeshooling thu 

karena ada kelebihan 

apa dari homeschooling 

yang menurut Ibu bahwa 

HN tepat disini menurut 

ibu? 

Saya ya ini, lebih ke system 

pembelajaran ini yang saya 

utamakan. Trus kan ga tiap hari 

masuk jadi anak itu kayaknya pas 

sekolah thu senang gitu lho, 

semangat kan saya pengennya 

gitu 

A5 

 

 

 

A4 

21. Jadwalnya fleksibel ya 

Bu ya? 

Ya ndak juga, udah ada 

jadwalnya. 

 

22. Ga tiap hari masuk ya 

bu? 

Ga mbak, seminggu dua kali hari 

senin ma rabu. 

 

23. Jamnya bu? Jam 9 ampe jam 12, tapi kalo ini 

kan ada outing, satu bulan sekali 

ada outing itu kan biasanya hari 

sabtu thu akhir bulan. 

 

24. Eee, menurut Ibu waktu 

Ibu mencari di Internet 

dan menemukan 

homeschooling Kak 

Ya memang pertama saya nyari-

nyari gitu, kebetulan hari sabtu 

pas saya kesana kantor tutup, saya 

ga tahu kalo hari sabtu kantor 
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Seto itu waktu itu kan 

akhirnya Ibu sowan 

kesana trus bagaimana 

bu? Apakah ibu 

langsung cocok? 

tutup. Trus penjaga itu lho, 

penjaga ngasih brosur, ini Bu 

hubungin ini aja, trus saya 

hubungin dan baru senin thu 

kesana trus ketemu Kak Ito thu 

langsung dikasih tahu arahannya. 

Ya memang kita udah mau dan 

niat ya jadinya cocok-cocok aja, 

dan Kak Ito penyampaiannya juga 

enak jadinya kita tambah jadi sreg 

gitu lho hahahahaha… 

 

 

 

 

 

 

A3 

25. Eee.. trus eee.. menurut 

ibu perbedaanya HN 

yang dulu bersekolah di 

sekolah formal dan 

sekarang di 

homeschooling apa bu? 

Beda banget, kalo sekarang dia 

semangat. Kalo sekolah sekarang 

itu semangat, kalo dulu kan harus 

diopyak-opyak, ayoo, ayo, ayo,, 

kalo sekarang enggak. Dia kalo 

begitu ya ini hari senin masuk 

gitu ya pasti dia udah siap, kan 

kebetulan dia ikut jemputan, jadi 

kalo jemputannya belum dateng 

dah ribut, ini kog gaa dateng-

dateng gitu katanya…haha.. jadi 

anaknya lebih semangat gitu. 

Kebetulan nilainya juga lebih 

bagus dan sekarang dia sudah ada 

kemauan belajar, ga usah saya 

suruh dia udah belajar. Ga begitu 

sulit kayak dulu mbak, dulu kan 

sulit mbak, nanya terus kalo dulu 

hahaha.. sekarang udah mending 

anaknya. 
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26. Selain karena HN males 

jadi kayaknya lebih 

cocok bersekolah di 

homeschooling, selain 

itu ada yang bikin ibu 

lebih tertarik pada 

homeschooling thu 

alasannya apa bu? 

Saya melihatnya gini mbak, kalo 

sekolah umum itu ya anak itu 

terlalu ditekan gitu lho. 

Kurikulum SD itu kan sekolah 

umum banyak banget materinya 

terlalu padet, anak belum bisa 

udah ditambah-tambahin terus 

akhirnya anak kan malah ga bisa 

masuk ke otak malah tambah 

stress itu hahaha.. orang tuanya 

ya stress anaknya ga bisa, orang 

tuanya kan ya bingung harus 

gimana gitu lho hehehe.. trus juga 

pergaulannya juga anak-anak kalo 

di ini kan sekolah formal, yaa 

saya enggak meremehkan atau 

apa, kayaknya kog kurang banget. 

Masalah omong-omongan itu 

kalo anak yang biasa itu ya 

namanya juga anak orang banyak 

ya mbak, jadi kadang 

omongannya orang tua sana ga 

ngajarin kebaikan, ini kan juga 

agak sulit padahal anak itu kan 

suka ngikutin temennya, kalo 

temenya ngomong gini dia ga 

tahu maksudnya ngikut aja 

hahaha… kayak gitu, ga ada 

control gtu. Kalo di 

homeschooling kan benar-benar 

di ini ga boleh ngomong yang 

 

A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 
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jelek ga boleh ini itu, lebih 

terkontrol gitu jadinya ga 

khawatir gitu lho kalo sekolah, 

masalah moral ga begitu 

khawatir. 

 

 

 

A4 

27. Lalu, waktu ibu 

menyekolahkan HN apa 

saja yang dipersiapkan 

bu? 

Ga, ga ada mbak.. kebetulan 

anaknya memang pengennya 

disitu juga, pokoknya anaknya 

dah ga mau sekolah negeri, 

jadinya setuju disitu ya dia 

gampang. Kalo disana kebetulan 

tutor-tutornya thu mendekati gitu 

lho, mendekati anaknya, jadi 

anaknya juga merasa nyaman, 

sukanya saya disitu. 

 

 

 

 

 

A3 

28.  Berarti ga da persiapan 

khusus ya bu? 

Ga da mbak, ya Cuma persiapan 

modal itu…hahaha. 

 

29. Apakah sebelumnya di 

keluarga ibu atau teman-

teman ibu sudah ada 

yang menyekolahkan 

anaknya di 

homeschooling? 

Ga mbak ga ada.  

30. Belum ada ya bu ya?  Iya mbak,, hehehehe..  

31. Waktu ibu memutuskan 

untuk menyekolahkan 

anak ibu di 

homeschooling thu 

tanggapan orang lain 

bagaimana bu? 

Ya ada yang pro dan ada yang 

kontra hehehe.. kebanyakan ya 

pesimis, ngapain sekolah disitu 

kayak ga sekolah aja, sukanya 

pada kayak gitu soalnya kan ga 

tiap hari masuk. Trus ada yang 
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bilang mo jadi apa kamu sekolah 

disitu, ya kayak gitulah. Tapi saya 

yakin karena anaknya juga mau, 

trus maksudnya disana 

pendidikannya juga sama dengan 

sekolah formal jadi saya ga 

merasa pikiran yang enggak-

enggak pokoknya insya allah 

kedepannya bagus gitu lho.. 

hehehe. 

 

 

A5 

 

 

A4 

32. Bagaimana dengan 

suami ibu? Mendukung 

bu? 

Ya akhirnya mendukung hehehe..  

33. Berarti awalnya ragu? Bukan masalah ragu sih mbak, 

tapi masalah biaya sebetulnya 

hahaha.. di homeschooling kan 

mahal, di Jakarta itu kan 

kebanyakan yang sekolah artis-

artis, yang tinggi-tinggi 

pokoknya, mikirnya thu biayanya 

mbak kalo bapaknya itu, 

biayanyan tinggi sanggup apa 

enggak gitu lhho soalnya kan 

anaknya 3 semuanya butuh biaya 

hahaha.. mikirnya kan itu mbak 

hehehe.. semua kan butuh biaya, 

swasta semua kan anak saya. Ya 

jadi mikirnya Cuma itu she, kalo 

untuk ininya seh pendidikanya 

seh cocok, bapaknya ga papa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2 
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Trus akhirnya ya insya allah lah 

kita jalanin akhirnya juga bisa. 

34. Kalo dari lingkungan 

gimana bu? 

He’eh..sodara itu malah yang 

bilang, kamu mau jadi apa 

sekolah disitu? Hahaha… digituin 

saya hahaha… tapi kalo saya 

sekolah itu yang penting anak 

nyaman gitu lho. Percuma kalo 

sekolah bagus kalo anaknya 

tertekan, ga nyaman, stress trus 

ga ini kan sama aja hasilnya 

malah ga bagus, ya kan mbak? 

Hahaha.. 

 

 

 

A3 

35. Lalu selama udah 

hamper setahun ini ada 

kendala ga bu? 

mmm.. ga ada ya mbak ya  

36. Ga da ya bu ya? Lancer-

lancar aja ya bu? 

Iya ga ada. Lancer aja kog, 

anaknya juga seneng-seneng aja, 

saya juga ga pusing lagi hahaha.. 

Cuma pusing biaya aja..hahaha.. 

 

A3 

37. Sejauh ini apakah ibu 

sudah puas dengan 

homeschooling? 

Iya, sudah puas mbak.  
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HASIL WAWANCARA SUBJEK 2 

 

No. Pertanyaan Jawaban Analisis 

1. Maaf bu menganggu, 

nama ibu siapa? 

Eee.. ibu ID  

2. Jumlah anak berapa bu? 3 mbak.  

3. Yang bersekolah di 

homeschooling berapa 

bu? 

Yang di homeschooling satu aja, 

yang nomor dua 

 

4. Kelas berapa bu di 

homeschooling? 

Kelas 4 SD  

5. Eee.. awalnya ibu tahu 

homeschooling thu dari 

mana bu? 

Ee ini, dari teman B3 

6. Ooo, dari teman ya bu? He’eh, dari temen, temen kan 

udah nyekolahin anaknya disitu, 

lha dia kan anaknya hiperaktif 

kayaknya, trus akhirnya saya ikut. 

Kemarin itu udah mau saya 

sekolahin kemana ya, saya 

bingung mau nyari sekolahan 

yang tepat untuk anak saya thu 

apa ya tho, trus akhirnya nanya ke 

temen yang udahh setahun disitu, 

kan homeschooling disini kan 

baru ya, ya baru tahun ajaran 

kedua ya ini. Lha saya kan nanya-

nanya gimana istilahnya itu cara 

belajarnya, apa ininya.. trus 

akhirnya ngobrol-ngobrol sama 

B3 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3 
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papanya enaknya gimana gitu, 

papanya sreg trus ya udah 

langsung dan memang pas dengan 

kondisi anak saya itu lho. Kan 

kalo di sekolah umum dengan 

kondisi anak saya kan mungkin 

istilahnya kan harus mengerjakan 

PR, dibebani macem-macem gitu 

tho mbak kan sulit, kan kalo di 

homeschooling istilahnya kan itu 

dengan kreatifitasnya anak sendiri 

bukan kamu harus gini, ini, itu 

kan enggak gitu lho.. kalo 

homeschooling kan bisa lebih 

fleksibel.  

 

B2 

A1 

 

A5 

7. Sebelumnya kan anak 

ibu bersekolah di SDLB, 

ada perbandingan ga bu 

antara homeschooling 

dengan SDLB? 

Oo,, perbandingannya ya kalo di 

SLB kemarin kan dia satu kelas 

itu kan 4 anak ya 1 guru, yang 

istilahnya thu perhatiannya ke 

semua. Lha kalo di 

homeschooling kan istilahnya 

kan.. eee, ini kan soalnya sifatnya 

gni mbak, kalo udah moodnya ga 

mau belajar ya susah, sampai 

gurunya itu bujuk-bujuk waktu di 

SLB thu nangis malahan, suruh 

belajar malah nangis. Kalo 

sekarang itu dia lebih enjoy 

karena mungkin gini, 

kemauannya itu apa sih gitu lhho, 

diturutin. Misalnya dia kan kalo 
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belajar dia pasti senengnya 

gambar-gambar apa dulu gitu tho, 

urek-urek, mewarnai atau apa 

dulu baru dia mau belajar, jadi 

istilahnya dipek atinya dulu lah 

hehehe… dipuji-puji dulu baru 

mau belajar. Lha di 

homeschooling ini kan enaknya 

gitu, istilahnya kan dia misalnya 

moodnya belum mau belajar ya 

diajak maen dulu sampe hatinya 

gembira, seneng bisa menerima 

pelajaran gitu, ya perbedaannya 

itu paling. 

 

 

 

 

 

 

A5 

8. Kalo dulu berarti ibu 

awalnya dari temen 

yang sudah lebih dulu 

menyekolahkan anaknya 

di homeschooling, 

berartidulu ibu diantar 

kesana gitu? 

Ohh enggak, karena saya tertarik 

trus saya minta alamatnya saja, 

trus saya cari sendiri sama minta 

brosurnya tho lalu trus saya 

datengin. 

A1 

9. Waktu pertama kali 

datang dan melihat 

lingkungan home 

schooling Kak Seto 

Semarang thu 

pendapatnya gimana bu?

Waktu itu saya kesana sih pas 

libur, pas ga da muridnya soalnya 

pas hari sabtu saya ga tahu kalo 

libur. Kog sepi gtu,trus di apa itu 

di kantor ga ada karyawannya. 

Trus pas saya coba hari biasa 

dikasih tau ini nanti ruangannya. 

Oalah, tak kira kan bayangan saya 

homeschooling itu ya di rmh, 
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namanya juga sekolah rumah 

gitutho ternyata ada 

komunitasnya segala, ini kelasnya 

kayak gini. Ooo, jadi kan tetep 

anak saya bisa bersosialisasi, bisa 

kenal dengan temenya dan 

akhirnya saya milih yang 

komunitas, ga yang DL, kalo DL 

kan dia ga kenal temen. 

10. Eee,, awalnya thu 

gimana bu, ibu mulai 

tertarik dan mantab kalo 

anak ibu cocok di 

homeschooling? 

Awalnya sih sempet ragu-ragu 

waktu itu, eee… cocok apa 

enggak dengan kondisi anak saya 

itu. Trus ya itu temen saya itu, 

saya kan juga gini mbak saya 

denger kalo kan homeschooling 

kan orang tua berperan aktif juga, 

nah trus kan kondisi saya kan 

juga kerja pagi ampe malem, apa 

nanti saya bisa istilahnya itu 

ngajarin di rumah gitu tho.. lalu 

dibilangin temen, bisa mbak nanti 

malah kita Cuma istilahnya 

mengulang pelajaran yang tadi di 

sekolah, masih bisa masih bisa 

ngikutin dan juga masihbisa 

nambah-nambah guru les juga 

trus akhirnya mantab disini ya 

udah masukkan di homeschooling 

aja gitu karena dia kan istilahnya 

kalo sekolah umum pasti ga 

eee..sulit buat ngikutin lagi. 

A3 

 

 

B3 

 

 

 

 

 

 

 

B3 

 

 

 

 

 

A3 

 

 

A5 
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11. Di homeschooling thu 

berapa kali seminggu 

bu? 

Seminggu 4x, kan wajibnya kan 

2x Cuma istilahnya saya nambah 

jam lagi diluar itu apa thu 

istilahnya tutor visit itu, jadi 

sekolah itu seminggu 4x dari 

senin ampe kamis. 

 

12. Selanjutnya, tujuan ibu 

menyekolahkan di 

homeschooling thu apa 

bu? 

Tujuannya ya ini, pengenya anak 

saya ya bisa normal seperti anak 

lain sebayanya dia,seumur dia 

udah bisa ini itu, maunya kayak 

gitu, lebih mendiri dan ga selalu 

dibantu ma orang lain.. lah 

istilahnya kayak gitu. 

A4 

13. Lalu ada hal-hal lain 

yang mendasari ibu 

menyekolahkan anak di 

homeschooling thu apa 

aja bu? 

Yang terutama ya ini cara 

pembelajarannya, proses 

pembelajarannya juga istilahnya 

thu.. ehem, bukannya menuntut 

anak harus wajib mengerjakan PR 

atau sebagainya soalnya dia kan 

terus terang kalo dikasih gitu kan 

belum bisa gitu lho. Ya kan 

memang harus istilahnya thu 

secara perlahan ya dengan 

kesabaran ya kalo ngajarin CM 

ttelaten karena dia thu 

konsentrasinya cepat buyar, 

makanya kalo di homeschooling 

kan waktu saya Tanya cara 

belajarnya “oh begini bu, nanti 

cara belajarnya ga harus duduk di 

A5 
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kelas kamu belajar ini itu, thu 

enggak”. Katanya sih misalnya 

anaknya ee,, ini teman saya yang 

bilang waktu itu kalo anak saya 

thu dalam hatinya masih males 

gitu tho ya udah diajak kelliling 

dulu, diajak bermain dulu atau 

diajak melihat apa dulu baru siap 

belajar ya belajar. Itu aja yang 

mendasari saya pertama kali sreg 

sama homeschooling itu, kata 

temen saya itu tadi. Memang CM 

kan kayak gitu, kalo disuruh 

sekolah ngambek dulu waktu di 

sekolah dulu. Ya percuma mbak, 

kalo disekolahan juga ngambek 

ga mau nulis,ya udah diam aja 

sampe gurunya bingung anti kalo 

dibujuk malah nangis. 

 

 

B3 

 

 

 

 

 

A3 

 

B3 

 

 

 

14. Kalo sekarang di 

homeschooling bu? 

Emmm,, udah enggak mbak 

karena mungkin dia kan 

istilahnya kan mungkin di 

sekolahan kan kayak main, 

bayangannya dia kan ga harus 

nulis di kelas, ga disuruh apa ini 

itu. Dia malah seneng begitu hari 

pertaman masuk itu seneng, 

seneng sekolah gitu lho. 

 

15. Dulu waktu sebelum 

direkomendasikan 

Ya bingung mbak, mmm.. karena 

ini ya belum booimng nama 
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teman itu kepikiranya 

akan menyekolahkan 

dimana bu? 

homeschooling itu ya sempat 

ragu-ragu sih waktu itu. 

Homeschooling thu kayak apa 

sih, punya ijazah apa enggak gtu 

kan maksudnya nanti diluaran 

langkahnya apa juga sempat 

bimbang, wong saya juga 

mikirnya lama mbak, maju 

mundur sekolahin apa enggak ya, 

trus nanya lagi, saya masih nanya 

lagi ke temen saya piye yo enak’e 

yo.. sekolahnya cocok ga ya buat 

anakku, udah ga usah takut 

pokoknya masuk aja, gitu kata 

teman saya. Takutnya saya kan 

kayaknya homeschooling thu 

untuk anak-anak yang normal aja 

yang istilahnya dia udah pinter 

tapi dia ada eee.. punya kesibukan 

makanya dia sekolah disitu 

supaya bisa ngejar ya istilahnya 

ngejar kurikulumnya, ngejar 

ketinggalannya tapi ternyata bisa 

juga untuk anak kebutuhan 

khusus gitu. Ya udah saya ini 

eee.. apa thu namanya ambil 

keputusan di homeschooling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

16. Selanjutnya, untuk 

awalnya memutuskan 

menyekolahkan CM 

tanggapan keluarga atau 

Ya papanya thu gini, dipikir-pikir 

dlu kan soalnya homeschooling 

kan emang mahal padahal sekolah 

Cuma 2x seminggu tok ya, 
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lingkungan sekitar 

bagaimana bu? 

kedepannya gimana ntar udah 

mahal-mahal bayarin thu 

istilahnya CM ntar ga sreg 

dengan sekolahnya, tapi saya 

ngasih pengertian dengan cerita 

kalo teman saya yang sudah 

menyekolahkan anaknya setahun 

disitu kog perkembangannya 

banyak gitu lho, juga kan 

kosakatanya yang dulunya dia ga 

bisa ngomong , ngomongnya 

sedikit tok soalnya kan dia 

hiperaktif kog sekarang pinter, 

bahasa inggrisnya kog dah pinter, 

trus apa itu istilahnya itu eee… 

pokoknya banyaklah 

perkembangannya, lha saya kan 

pengen kayak gitu, banyak 

kemajuanlah anak temen saya itu. 

Nah, saya kan kasih cerita itu 

supaya suami saya itu yakinlah 

gitu. Kalo dari keluarga she Cuma 

denger cerita aja, gimana CM 

sekolah di homeschooling gitu. 

Paling pada pengen dijelasin aja 

kayak apa sih sekolahnya itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3 

 

B2 

17. Selama ini hal-hal apa 

saja yang menjadi 

kendala selama 

menyekolahkan CM di 

homeschooling? 

Kendalanya sih ya ga ada. Saya 

senengnya guru-gurunya apalagi 

Kak Ito itu yang kalo diajak 

sharing kan enak gitu lho 

orangnya, pernah bilang juga 

A3 
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“Bu, CM thu kayaknya bagus 

dikawat gigi supaya nanti 

artikulasinya jelas gitu kan.” Bisa 

kasih masukan, trus kan juga 

sering mendatangkan orang yang 

punya anak berkebutuhan khusus 

juga, berbagilah istilahnya cara 

mendidik. Kemarin kan juga ada 

anak autis yang udah bisa pinter 

ngeband, pinter apa gitu tho. Nah 

itu untuk motivasi saya, saya 

pengen anak saya seperti itu, yang 

apa thu istilahnya eee..punya anak 

yang khusus gitu lho kan ternyata 

kan bukan saya aja yang punya 

anak berkebutuhan khusus, diluar 

sana kan juga ternyata banyak. 

Nah itu yang saya istilahnya 

seneng dengan homeschooling, 

kalo di sekolah umum kan 

kebanyakan anak semua normal 

ya mbak ya kan ga bisa,, klo di 

homeschooling ini kan banyak 

problemnya, misalnya ada anak 

yang tadinya males ke sekolah, 

takut sama gurunya akhirnya 

mogok sekolah. Trus ada parents 

meeting ketemu sama ibu-ibu thu 

enak gitu lho, ada yang anaknya 

hiperaktif, ada yang normal, 

macem-macemlah mbak jadi 

 

 

A1 

 

A4 

 

A2 

 

 

 

 

 

A3 
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akhirnya lebih bisa menerima gitu 

lho. 

18. Berarti sejauh ini, 

apakah ibu merasa puas 

dengan homeschooling? 

Iya, saya merasa puas iya.. 

dengan homeschooling ada 

parents meeting kan jugabisa 

menambah wawasan saya. 
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HASIL WAWANCARA SUBJEK 3 

 

 

No. Pertanyaan Jawaban Analisis 

1. Terimakasih bu atas 

waktunya, maaf nama 

ibu siapa? 

Iya mbak sama-sama, nama saya 

AK. 

 

2. Pendidikan terakhir ibu? S2 gizi mbak.  

3. Jumlah anak berapa bu? 

Dan yang di 

homeschooling berapa 

bu? 

Dua tapi yang di homeschooling 

hanya satu. Anak saya yang 

pertama di SMA Nasima, yang 

kedua di homeschooling. 

 

4. Sudah berapa tahun di 

homeschooling bu? 

Sejak mulai berdirinya 

homeschooling Kak Seto 

Semarang, sejak mulai kelas 5, ya 

tahun 2009. 

 

5. Awal mula ibu tahu 

homeschooling sebagai 

pendidikan alternative di 

Indonesia thu darimana 

bu? 

Waktu itu eee… yang di 

Semarang atau homeschooling 

keseluruhan di Indonesia? 

 

6.  Awal pertama kali ibu 

mendengar istilah 

homeschooling? 

Ooo.. homeschooling baca dari 

Koran lalu waktu itu kan sering 

ada berita-berita tentang 

homeschooling. Kalo tentang 

Homeschooling Kak Seto 

Semarang emang sudah tahu dan 

waktu itu eee… sebelum sini 

buka saya juga memang punya 

keinginan,sepertinya kog anak 

 

 

 

 

 

 

A1 

 

A2 
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saya ini dia lebih tepat kalo saya 

sekolahkan di homeschooling. 

Saya searching internet yang 

terutama HSKS thu adanya 

dimana aja gitu ya, trus ternyata 

masih adanya di Jakarta sama di 

Bandung atau dimana gitu lho. 

Trus setelah itu ada, pas jalan itu 

ada spanduk-spanduk tentang apa 

itu eeee.. seminar oleh Kak Seto 

waktu itu dimana itu, di Hotel 

Ciputra. Kelihatannya mau ada 

rencana untuk pembukaan HSKS 

di Semarang, trus ya saya ikut 

seminar itu, trus ternyata 

selanjutnya memang dibuka 

Homeschooling Kak Seto di 

Semarang ya langsung saya 

daftar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

7. Awal tertariknya 

menyekolahkan anak di 

homeschooling thu 

bagaimana bu? Kan tadi 

ibu bilang kalo ibu 

merasa anaknya tepat di 

homeschooling thu 

karena apa bu? 

He’eh iya, karena merasa 

memang awalnya kan dia saya 

sekolahkan di sekolah negeri, di 

sekolah negeri itu eee… memang 

ini ceritanya agak panjang 

ya..MNS itu kan dia sejak bayi 

eh, maksudnya gini sejak masih 

bayi thu dia sudah ada beberapa 

kata yang dia ucapkan, tapi trus 

setelah sampai umur 3 tahun kog 

belum bisa komunikasi 

maksudnya belum bisa bicara, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

trus saya periksakan ke psikolog 

Bu Emma thu juga dari Unika 

juga kan, trus sama psikolog di 

Renaning Siwi di Imam Bonjol 

itu. Sebelum ke situ ke dokter 

spesialis syaraf dokter Bambang 

yang sekarang sudah meninggal. 

Memang pada waktu itu banyak 

pasiennya beliau yang tentang 

perkembangan anak. Waktu itu 

oleh dokter Bambang memang 

disarankan untuk diperiksakan ke 

bu Emma untuk menentukan 

apakah anak saya autis atau tidak. 

Trus waktu itu kesimpulannya 

dari Bu Emma anak saya enggak 

autis karena masih ada kontak 

dan masih ada apa gitu ya tapi 

memang butuh terapi wicara. 

Trus setelah itu saya terapi wicara 

di Bu Retno, beliau juga orang 

YPAC tapi dirumahnya juga buka 

untuk terapi wicara, baru 1x, 2x 

thu dia sudah bisa ngomong 

lancer gitu kan. Waktu masuk ke 

TK dia sudah bisa baca sendiri 

tanpa saya ajarin dan segala 

macem, trus SD saya masukkan 

ke negeri bisa ngikutin ampe 

kelas 3 ga da masalah. Eh, pada 

awalnya thu kelas 1 thu dia ga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 
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naik kelas karena seenaknya 

sendiri, hiperaktif gitu jadi semua 

tugas hamper pokoknya jarang 

dia kerjakan, kalo ulangan ya 

ngerjakan seenaknya jadi sering 

kosong, jadi ya dia ga naik. Tapi 

setelah itu yang tahun berikutnya 

gurunya ganti dan saya titipkan 

gurunya dia, eee..apa itu 

istilahnya.. diawasin khusus gitu, 

itu bahkan bisa jalan bahkan 

nilainya bagus ampe kelas 3 

masih bagus. Trus kelas 4, karena 

mungkin jumlah muridnya 

tambah banyak, jadi satu kelas 

thu sekitar 40an lebih muridnya, 

48an kayaknya. Nah dari jumlah 

murid yang begitu banyaknya 

saya merasa thu gurunya 

kewalahan, kewalahan ga bisa 

focus memperhatikan karena saya 

merasa MNS thu butuh perhatian 

khusus biar bisa bagus jadi waktu 

itu dia ga naik lagi kelas 4. Trus 

setelah itu tahun kedua eee.. bisa 

ngikutin dengan saya titipkan lagi 

ke gurunya bisa naik kelas 5, tapi 

kelas 5 saya merasa kalo kelas 5 

itu udah mau ujian dan 

sebagainya nanti gimana kalo dia 

masih dalam kondisi murid sekian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 
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banyaknya dia ga bisa dengan 

mata pelajaran yang sekian bayak 

gitu lalu saya merasa kalo 

sebetulnya lebih tepat kalo model 

pembelajarannya seperti 

homeschooling. trus kog 

kebetulan dibuka jadi ya langsung 

saya pindahkan. 

A2 

8. Eee.. yang membuat ibu 

tertarik dengan 

homeschooling untuk 

pendidikan anak ibu thu 

apa bu? 

Yang pertama ya cara 

pembelajaranya karena individu 

ya, pendekatammya ke individu 

karena masing-masing anak kan 

berbeda cara penangananya. 

Kemudian, saya pilih 

homeschooling Kak Seto karena 

waktu itu saya baca di internet 

ada kelas komunitas, saya erasa 

eee..karena MNS juga butuh 

untuk sosialisasi seperti sekolah 

biasa makanya saya pilih 

masukkan ke yag komunitas 

supaya juga ada temennya dan 

sebagainya jadi tidak murni 

homeschooling yang benar-benar 

di rumah aja gitu. 

A5 

9. Apakah ada tujuan 

tertentu ibu 

menyekolahkan anak di 

homeschooling? 

Ya tujuannya tentunya untuk dia 

supaya apa ya.. lebih mandiri juga 

ga ketinggalan ilmunya, kalo 

misalnya saya takutnya kalo tetap 

di sekolah negeri nanti dia ga bisa 

 

A4 

A4 
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ngikutin, dia ga naik kelas lagi 

dan sebagainya. Kalo ini kan dia 

mungkin lebih bisa focus 

ditangani oleh tutor yang bisa 

melihat masing-masing individu 

itu dan juga bisa mengembangkan 

bakatnya dia. Bakatnya dia apa 

lha ini saya arahkan, untuk 

bakatnya kelihatnnya dia suka ke 

music trus ya saya leskan piano, 

jadi ada waktu untuk itu. Kalo di 

sekolah negeri kan mungkin dia 

sudah capek dari senin sampe 

sabtu dan ga sempet untuk les lain 

dan sebagainya. 

 

A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 

10. Menurut ibu perbedaan 

home schooling dengan 

sekolah umum thu apa 

bu? 

Kalo homeschooling ya tentunya 

pendekatan ke individu, 

kemudian kan mata pelajarannya 

kan juga ga sebanyak yang umum 

jadi bisa lebih focus, kira-kira 

seperti itu, trus ada kegiatan 

outing juga jadi ada kesempatan 

untuk itu melihat eee..apa ya.. 

dunia luar, dunia kerja dan 

sebagainya jadi lebih, lebih yang 

diihat lebih banyaklah ga sekedar 

teori aja. 

A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 

11. Di lingkungan ibu, 

apakah sebelumnya ada 

ibu atau orang tua lain 

Belum mbak, belum ada karena 

kan memang di Semarang kan 

sebelumnya belum pernah ada ya 
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Pyang sudah 

menyekolahkan anaknya 

di homeschooling? 

homeschooling setahu saya, jadi 

ya belum ada. 

12. Tanggapan dari keluarga 

bagaimana bu? 

Sebetulnya saya sama suami 

memang sama-sama tujuannya 

sama, pengen mencari kalo ada 

homeschooling kita akan 

menyekolahkan disitu. Memang 

keinginan kita  berdua kan 

melihat dari si MNS seperti ini 

kelihatnnya kog lebih cocok di 

homeschooling karena kalo 

umum terlalu berat dan 

sebagainya. 

B2 

 

 

 

 

 

A5 

13. Selama MNS bersekolah 

di homeschooling, 

kegiatan apa saja yang 

MNS lakukan? 

Ada, saya les kan piano, bahasa 

inggris, jadi memang yang tidak 

disediakan di homeschooling saya 

les kan. Di homeschooling kan 

gad a pelajaran agama, jadi kalo 

dari segi agama kita leskan 

sendiri untuk mengaji. Untuk 

bahasa inggris mata pelajaran 

ada, tapi tetap kita leskan juga 

karena memang sejak awal dulu 

waktu di SD negeri dia sudah les 

bahasa inggris yangdi CLT itu, 

kelihatannya kog dia enjoy disitu 

maksudnya gad a halangan ya 

masih trus aja meskipun nilainya 

juga pas-pasan tapi paling ndak 
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dia saya ikutkan. Kalo les music 

memang berdasarkan dia 

kayaknya kog kea rah music dan 

untuk juga perkembangan eee.. 

apa otak kanan dan kirinya itu 

kan, kalo piano kan pake 2 tangan 

kanan dan kiri dan juga untuk 

keterampilan. 

14. Tanggapan teman-teman 

dan lingkungan sekiat 

ibu bagaimana ketika 

ibu memutuskan untuk 

menyekolahkan anak di 

homeschooling? 

Ya saya kira semuanya 

mendukung, eee.. pada awalnya 

kita menyampaikan latar 

belakang kita mengapa 

menyekolahkan MNS di 

homeschooling, kelihatanya 

seiring berjalannya waktu ini 

hamper sebagian keluarga 

mendukung karena melihat 

perkembangan MNS yang lebih 

baik dari yang dulu. 

 

15. Selama ini apakah ada 

hal-hal yang 

menghambat selama 

MNS bersekolah di 

homeschooling? 

Alhamdulillah sih 148ad a mbak.  

16. Apakah ibu puas dengan 

homeschooling? 

Ya mbak saya puas, saya senang 

anak saya bersekolah di 

homeschooling. 

A3 
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HASIL WAWANCARA SUBJEK 4 

 

No. Pertanyaan Jawaban Analisis 

1. Selamat siang Bu, maaf 

ya bu kalo 

mengganggu.. hehehe 

Ga kog mbak, memang sudah 

saya sempatkan.  

2. ee.. sebelumnya boleh 

bertanya nama ibu? 

Oh yayaya.. 
 

3.  Usia ibu sekarang 

berapa bu? 

37 mbak 
 

4. Anak ibu ada berapa bu? 

di homeschooling 

berapa orang? 

Satu aja mbak yang anak pertama. 

 

5. Di homeschooling sudah 

berapa tahu bu? 

Dari kelas 1 SD jadi dah hamper 

2 tahun. 
 

6. Ooo yayaya.. lalu awal 

mula ibu tahu 

homeschooling thudari 

mana bu? 

Dari internet mbak. Saya lihat dan 

tertarik. 

A1 

7. Awalnya yang membuat 

ibu tertarik thu apa bu? 

Ya saya lihat sana kan memang 

saya lihat metodenya lain. 

A5 

8. 

Lainnya bagaimana bu? 

Eee.. anak saya yang satu kan 

saya sekolahkan di sekolah biasa, 

yang satu saya 

homeschoolingkan. Saya thu 

pengen lihat ada perbedaan atau 

tidak, ya sedikit juga melakukan 

percobaa hahaha…. karena kan 

memang karakternya anak sudah 

 

 

A1 

 

 

A2 
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beda. 

9. Anak yang di 

homeschooling itu 

karakternya bagaimana 

bu? 

Kalo SBE thu anaknya lebih aktif 

dan dia tidak suka hal-hal yang 

monoton. Jadi kalo dia suruh 

duduk diam terus ngliatain 

gurunya thu bosen dia, ga bisa. 

Trus kan sudah saya tes kan ikut 

fingerpaint karena kan saya 

pengen yang tepat untuk anak 

saya, dua-duanya saya ikutkan 

fingerpaint itu. Hasilnya kalo 

yang satu karakternya dia bisa 

tekun, bisa memperhatikan 

dengan baik, bisa tenang gitu. 

Kalo SBE ini aktif dan dia 

memang karakternya suka sesuatu 

yang lebih pada aktifitas daripada 

sesuatuyang monoton yang teori 

ajah. Jadi kalo saya lihat, wah ini 

memang lebih cocok kayak yang 

model homeschooling kan lebih 

ga Cuma teori melulu. 

A2 

 

A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

A5 

10. Lalu menurut ibu 

pebandingan antara 

homeschooling dengan 

sekolah umum thu 

bagaimana bu? 

Karena kan saya yang pegang 

anaknya sendiri, jadi kan saya 

tahu bagaimana saya menangani 

anak, bagaimana mengajari dia 

sesuai dengan karakter belajar dia 

jadi ya kadang belajarnya sambil 

bermain, dengan santai gitu ya. 

Missal, lagi jalan-jalan di mall 

A2 
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penanaman kembali thu namanya 

apa? Dia jawab reboisasi, wah 

kayak roti boy ya,,reboissasi 

jadinya thu dy bisa gampang 

inget gitu. Kalo ngajarin dia 

memang sama aktifitas, missal 

kalo ditanyain tanaman yang ada 

di halaman depan yang ada 

durinya itu kalo dipegang tajam 

tidak? Nah gitu jadi kan lebih 

banyak ke prakteknya. Kalo dia di 

sekolah biasa kan dia 

menghafalkan kan? Tapi kalo di 

homeschooling saya mengajarkan 

ke pakteknya jadi dia lebih 

nyantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 

 

 

A4 

11. Ada tujuan apa bu, ibu 

menyekolahkan anak di 

homeschooling? 

Tujuannya ya biar dia lebih enjoy 

kalo belajar. Waktu saya tanyain 

kamu lebih suka belajar di 

homeschooling atau di sekolah 

biasa? Dia minta tetap di 

homeschooling gitu. Trus tak 

Tanya kamu di homeschooling 

mau sampe SD aja atau mau 

sampe SMA? Dia bilang mau 

sampe SMA. Kalo dipaksakan 

kan nanti malah stress, kalo 

belajarnya sesuaikarakternya dia 

kan bisa lebih masuk gitu. 

A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 

12. Usaha untuk menunjang Ya saya mencari buku-buku yang  
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belajar anak ibu thu apa 

aja bu? 

sesuai kelas dia, misalnya untuk 

anak saya kelas 2 ya saya carikan 

buku untuk kelas 2, anak-anak 

saya kan banyak yang sepantaran, 

jadi saya pinjem buku atau modul 

belajarnya, lihat latihan soalnya 

gitu. Soalnya anak saya 

karakternya dia mau belajar kalo 

dia memang lagi mood belajar 

kalo lagi ga mood thu ya kalo 

dipaksa ya percuma, saya lihat ga 

efektif ga masuklah, ga nyantel. 

Tapi kalo dia mood, mah saya 

mau belajarya? Ya dia belajar, 

suka dan lebih efektif  karena 

kankalo dia mau kan masuknya 

gampang ya. Nah itu sesuai 

dengan suasana hatinya, kalo di 

sekolah biasa kan ga bisa kalo dia 

ga mood kan tetap harus duduk di 

kelas, padahalkan kalo ga mood 

kan juga percuma. Tapi kan kalo 

di homeschooling bisa. 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 

13. Lalu sebelumnya di 

lingkugan ibu sudah ada 

yang menyekolahkan 

anaknya 

dihomeschooling? 

Ga mbak ga ada. 

 

14. Berarti keputusan ibu 

benar-benar karena 

Ya he’eh.. dan juga karena sedikit 

eksperimen hahahaha… ada 

A1 
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memang ibu merasa 

anak ibu lebih tepat di 

homeschooling ya bu? 

factor coba-coba juga. 

Eksperimen pengen tahu 

perbandingannya bagaimana kan? 

Ini kan baru dua tahun ya, 

sebenarnya juga banyakyang 

merasa lha trus piye kuwi kalo 

sampe SMP ma SMA disitu trus 

piye luluse? Kuliahnya gimana. 

Banyak lho thu temen-temen 

yang bilang gitu..haha. 

 

A1 

15. Trus ibu menanggapi itu 

semua gimana bu? 

Lha saya kan sebelumnya saya 

Tanya-tanya juga, Tanya lulusan 

sini diterima dimana aja? Bisa 

gag anti sekolah luar? Oh bisa bu 

bisa,,gini trus gini.. trus ya sudah 

saya dapet informasi gitu ya 

sudah ga masalah tho. 

 

 

 

 

 

A3 

 

16. Apa yang membuat ibu 

tertarik dengan 

homeschooling? 

Ya gini mbak, karena anak saya 

yang homeschooling ini beda, jadi 

kalo gurunya ga memahami dia 

ya dianya ga mood, apa yang 

gurunya omongin thu ga 

didengerin ga sampe ke otaknya 

gitu lho. Tapi kalo saya kan ngerti 

karakternya dia ya belajar. 

Misalnya untuk belajar 

matematika thu mesti saya ajarin 

satupersatu, dia bisa gitu, trus 

kalo Pkn saya kasih tau misalnya 

ada pembelajaran yang sulit ya 

A2 
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saya bilang ke dia kalo ini mulai 

belajarnya agak sulit jadi 

perhatikan ya jadi lebih efektif 

mbak. Tapi kalo saya panggil 

guru thu ya sulit kalo efektif, dia 

malah main lari-lari gitu karena 

kan memang dia aktif sekali 

hehehe.. 

17. Perbedaan 

homeschooling dengan 

sekolah biasa menurut 

ibu apa bu? 

Karena saya yang ngajarin dia 

sendiri jadi saya merasa lebih 

baik. Dulu waktu di sekolahan thu 

di rumah saya ngajarin lagi, saya 

Tanya soal thu dia ga bisa jawab, 

jadi saya ngajarin lagi trus dia 

baru bisa jawab. Kan kalo di 

sekolah biasa di kelas besar jadi 

thu dia kurang konsentrasi, dia 

lebih tertarik dengan hal yang 

lebih menarik perhatian dia 

daripada memperhatikan gurunya, 

nah kan jadinya ga efektif tho, 

belajar juga ga bisa, nangkep 

pelajaran juga susah. Mesti thu 

sampe rumah saya ngulang lagi 

apa yang telah dipelajari di 

sekolah thu baru dia paham. Trus 

saya mikir, lha ki kalo misalnya 

dia di sekolah biasa kan podo wae 

dia sekolah lagi di rumah sama 

saya. Trus akhirnya saya memilih 

homeschooling dan saya pegang 

A3 

 

 

 

 

 

A5 
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sendiri walaupun nantinya akan 

saya ikutkan kelas komunitas 

dengan tujuan agar dia bisa 

bersosialisasi dengan baik dengan 

harapan saya, lama-lama dia bisa 

menyesuaikan dengan 

bertambahnya usia dia bisa dalam 

kelas mendengarkan tutornya 

menjelaskan.kan ga mungkin 

jugatho mbak kalo yang 

mengajarkan mamanya terus, 

masa dia ampe kuliah harus sama 

mamanya terus kan ga mungkin 

tho. Lagian juga di kelas 

komunitas kan juga ga banyak ya, 

paling tiga gitu kan jadi masih 

bisa konsentrasi dan 

pembelajarannya efektif. Tapi 

kalo di sekolah biasa kan satu 

kelas ampe 40 anak thu kan 

haduuh,, susah konsentrasi. 

 

 

 

 

A4 

18. Lalu selama ini ada hal-

hal yang menghambat 

ga bu? 

Emmm,, apa ya.. paling 

menghambatnya di latihan soal di 

homeschooling kan sedikit. Kalo 

saya minta latihan soal dari luar 

kan kadang lain ya, nah kalo gitu 

kan saya bingung mo latihan soal 

buat anak saya. Ya kadang 

akhirnya saya buat sendiri kalo ga 

ya lihat buku latihan soal yang 

sesuai dengan kelas dia. Tapi ya 
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sejauh ini saya puas dengan 

homeschooling, anak saya bisa 

belajar efektif soalnya. 

A3 
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HASIL WAWANCARA SUBJEK 5 

 

No. Pertanyaan Jawaban Koding 

1. Selamat malam Bu, saya 

mulai wawancara ya bu. 

Awalnya ibu 

mengetahui 

homeschooling thu 

bagaimana bu? 

Awalnya gini mbak, dulu kan 

anak saya sekolah di SD Negeri, 

tapi kan anak saya ada sakit ya 

mbak ya jadi saya harus kasih 

perhatian lebih untu dia. Saya thu 

ampe pindah di deket sekolahan 

biar bisa ngawasin dia, dia kan 

masih ngompol soalnya ya jadi 

thu saya kalo istirahat thu jemput 

dia lalu dia saya pipiskan dulu 

gitu mbak ma lihat kondisi dia 

gitu. Trus malah di sekolah negeri 

anak saya dapat perlakua kasar 

mbak dari gurunya, kalo ga bisa 

ngerjain thu anak saya dijewer 

trus dikata-katain gitu. Saya sabar 

aja lah mbak, tapi sampe kelas 3 

saya ga tahan mbak anak saya 

terus-terusan digituin kan ga tega 

saya. Itu teman-temannya juga 

bilang mbak, kalo setiap pelajaran 

agama thu dia dikata-katain 

goblok kamu, kamu thu harusnya 

ga naik trus dijenggung sama 

dimarah-marahin gitu. Trus kan 

saya mikir, ne kalo anak saya ga 

saya pindahkan gimana nanti, kan 

ga mungkin kayak gitu terus nanti 

A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 
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anak saya tambah stress tambah 

dia ga bisa ngikutin trus malah ga 

mau apa-apa kan saya repot. 

Akhirnya saya cari kesana kemari 

gitu tho. Trus kalo di kampus 

hijau kayak hidayatullah kan ga 

bisa kalo untuk anak seperti anak 

saya. Nah, akhirnya ka nada 

spanduk homeschooling dijalan, 

saya tertarik trus ya saya coba 

dateng ke homeschooling, kok 

ternyata sekolahnya seperti ini, 

saya merasa cock untuk anak saya 

trus ya akhirnya saya sekolahkan 

di situ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

 

 

A5 

2. Sudah berapa tahun bu? Baru tahun ini, dia harusnya kelas 

4, tapi sekarang dia di kelas 3. 

 

3. Sebelum melihat 

spanduk tentang 

homeschooling, 

sebelumnya ibu pernah 

mendengar istilah 

homeschooling itu bu? 

Sudah mbak, saya ya dulu pernah 

denger istilah itu tapi tahunya 

bener ya pas saya lagi jalan trus 

ada plang homeschooling trus 

saya tertarik ma penasaran ya 

jadinya saya kesitu. 

 

 

A1 

4. Waktu ibu proses 

mencari sekolah untuk 

BR thu BR juga masih 

sekolah di sekolah 

negeri? 

Udah enggak, udah libur 

kenaikan kelas, jadi terakhir dia 

terima raport thu dia ga naik 

kelas. Jadi saya sudah mulai 

mencari-cari sekolah baru buat 

BR, kebetulan kan homeschooling 

masuknya tidak seperti anak SD, 
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jadi SD dah masuk, 

homeschooling jarak sebulan baru 

masuk. 

5. Eee.. menurut ibu 

perbedaan 

homeschooling sama 

sekolah umum thu apa 

bu? 

Jelas bedanya banyak mbak, kalo 

menurut saya home schooling itu 

kana pa ee.. guru-gurunya kan 

lebih anu ya lebih kreatif trus 

misalnya anak jenuh itu kan tidak 

mungkin dipaksa, jadi kan anak 

disitu nyaman tidak harus nilai 

bagus yang penting bisa mandiri. 

 

A5 

6. Menurut ibu apakah 

homeschooling adalah 

alternative pendidikan 

yang baik? 

Ya menurut saya begitu, saya 

lebih seneng dengan 

homeschooling. Kalo saya lebih 

memilih homeschooling karena 

kalo di sekolah umum memang 

pengetahuannya lebih luas kalo di 

homeschooling itu kan istilahnya 

singkat-singkatannya saja tapi 

kan anak bisa lebih mengerti. Jadi 

walapun di homeschooling thu 

belum tentu ada pelajaran apa 

gitu tho, tapi dia disitu mungkin 

seperti anak saya dia bisa lebih 

mengerti dan lebih nyaman 

karena kan ngajarinnya secara 

individu per anak tho dan juga 

system pembelajarannya kan bisa 

lebih focus ngajarin anaknya. 

A3 

 

A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

A5 

7. Lalu awalnya ibu bisa Karena anak saya itu kan yang A2 
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tertarik dengan 

homeschooling thu 

karena apa bu? 

pertama belum bisa mandiri trus 

apa thu komunikasinya kurang, 

pemarah maksudnya thu kurang 

bisa mengontrol emosinya. 

Makanya thu saya liat di 

homeschooling kog 

pembelajaranya kog seperti iyu, 

jadi seminggu 2x, masuknya juga 

ga harus pagi-pagi tho ke 

sekolahnnya, trus apa, tidak harus 

dituntut macam-macam yang 

penting thu anak bisa mengerti, 

bisa memahami itu yang saya apa 

thu seneng dengan 

homeschooling thu seperti itu. 

 

 

 

 

A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 

8. Awal mula BR pertama 

kali ke homeschooling 

bagaimana bu? 

Ga da penolakan sih mbak, dia 

datang trus ya langsung ngikutin 

aja ga ada keluhan apa-apa ya 

udah. Kalo saya itu anu apa saya 

yang lebih tau dia ya, lha menurut 

saya thu dia pasti cocok di 

homeschooling soalnya dari 

materi belajarnya, dari jam 

belajarnya itu kan tidak terlalu 

membebani. Kalo di sekolah 

negeri kan terus ya berangkat jam 

7 trus pulang jam 1 siang nanti 

masih ada PR banyak tapi besok 

ulangan lha kapan kita belajarnya 

kan. Lha jadinya kan terlalu 

beban buat dia, kalo di 

 

 

 

A5 

 

 

 

 

 

A5 
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homeschooling kan materinya 

sama saya lihat, tapi kan dia lebih 

ringkes gitu lebih ke intinya. 

9. Lalu, tadi kan ibu 

mengungkapkan bahwa 

ibu yakin kalo BR cocok 

bersekolah di 

homeschooling, itu 

alasannya apa bu? 

Ya saya yakinnya gini, saya thu 

waktu ikut pertemuan di boyolali 

itu, ka nada lulusan yang 

sekarang udah kuliah, ada yang 

kuliah di negeri juga, jadi anak 

yang dulunya ga bisa apa-apa 

sekarang sudah bisa mandiri, saya 

lihat kan jadi termotivasi gitu, 

sampe saya thu menangisnya 

kenapa karena dia thu 

membacakan puisi, trus ada yang 

pintar main music trus apa gitu, 

jadi thu anaknya bisa kreatif gitu 

lho. Ee..apa ya, kan dulu 

mikirnya nanti kalo sekolah di 

homeschooling kita ga bisa kuliah 

di negeri atau bagaimana ya, tapi 

jangan salah, mereka thu bisa 

melanjutkan sekolah thu di negeri 

malah kelihatannya lebih pinter 

gitu lho, maksudnya lebih pandai 

dari anak sekolah biasa pada 

umumnya. Anak-anak yang di 

homeschooling thu lebih pinter, 

anak-anak sepantaran BR dah 

lancer bahasa inggrisnya. 

A3 

 

 

 

 

 

 

B1 

10. Lalu tujuan ibu Kalo saya ya mudah-mudahan BR A4 
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menyekolahkan BR di 

homeschooling apa bu? 

setelah nati lulus di situ dia bisa 

mandiri tapi saya pengennya anak 

saya sampai SMA tetap di 

homeshooling. Saya piker kalo di 

sekolah umum kasihan BR, dia 

menderita jantung bocor ntar kalo 

di suruh lari-lari disuruh apa kan 

ga bisa. 

11. Perkembangan BR 

selama bersekolah di 

homeschooling 

bagaimana bu? 

Dia  di homeschooling thu 

peningkatannya bagus, tulisannya 

thu jadi rapi, kalo dulu disekolah 

biasa dia gede-gede. Saya sampe 

ga percaya tulisan anak saya bisa 

bagus gitu hehehe… Kalo di 

sekolah umum kan juga 

omongannya ga bisa dijaga ya, 

lingkungannya kurang bagus kalo 

di homeschooling bagus. 

A5 

 

 

 

 

A5 

12. Lalu apa saja yang 

mendasari keputusan ibu 

hingga akhirnya ibu 

mantab menyekolahkan 

BR di homeschooling? 

Sebetulnya kan dulu bapaknya 

kan kurang nganu ya, maksudnya 

waktu saya mau menyekolahkan 

BR di homeschooling ya memang 

kan biayanya tinggi ya 

dibandingkan dengan sekolah 

negeri, tapi bagi saya kan gini 

biaya itu kan uang bisa dicari tapi 

kalo anak bisa mandiri itu kan 

susah ya, ya prinsip saya ya udah 

itu aja. Pokoknya tetep anak saya 

saya carikan sekolah yang lebih 

 

 

 

 

 

 

A4 

 

 

 

A1 
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baik walaupun kita 

dihomeschooling bayarnya 

termasuk mahal ya tapi ga papa 

gitu lho yang penting kan 

anaknya terjamin gitu lho, ada 

kemajuan. Trus maunya nanti dia 

bisa mandiri lha kan kalo gitu 

saya jadi lebih seneng ya. Trus 

kan akhirnya bapaknya 

menyadari dan mendukung, saya 

ajak ke homeschooling dia lihat 

sendiri dan cocok juga gitu lho. 

 

 

 

A5 

 

 

 

B2 

13. Kalo di lingkungan ibu 

apakah sudah ada orang 

tua lain yang 

menyekolahkan anaknya 

disana? 

Belum ada mbak.. Kebetulan 

tetangga saya yang sebelah itu 

kemarin Tanya saya kalo di 

homeschooling thu anak SMP 

biayanya berapa, masalahnyajuga 

gitu anaknya kena penganiayaan 

juga di sekolahan. Makanya saya 

juga takut kalo seperti itu 

nantinya anak saya di sekolah 

negeri, mending homeschooling 

lah mbak. 

 

 

 

 

 

 

A5 

14. Lalu tanggapan keluarga 

dan teman-teman ibu 

gimana? 

Ya keluargasaya gini, aduh 

sekolah kog mahal sekali ya, 

masak seminggu cuma 2x aja 

mahal sekali, bapak saya thu 

bilang gitu. Tapi menurut saya ga 

papa yang penting BR bisa 

belajar dengan seneng. 

 

 

 

 

A3 
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15. Ada hambatan gab u 

ketika menyekolahkan 

di homeschooling? 

Ga ada mbak, semuanya lancer 

kog mbak. 

 

16. Oh gitu, sejauh ini puas 

dengan homeschooling? 

Iya puas, kalo saya sih menikmati 

aja, kalo anak saya menikmati 

saya juga menikmati..hahaha.. 

tidak terlalu susah, kalo di waktu 

sengganya ya gini dia les ngaji 

juga, ntar kadang gambar ya 

walaupun di homeschooling itu 

Cuma sekolah seminggu dua kali 

tapi kan lebih anu lebih efektif. 

Ilmunya kan sama di Sekolah 

umum, tapi kalo di sekolah negeri 

kan penjabaran dan kalo 

dihomeschooling thu kayak anak 

kuliah, lebih focus. Ya pokoknya 

lebih enak di homeschooling. 

hehehe… 

 

A2 

 

 

 

 

 

A5 
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HASIL WAWANCARA 

MANAGER HOMESCHOOLING KAK SETO SEMARANG 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana dengan orang tua 

HN? 

Kalo HN dulu kan papanya kerja di Semarang 

kemudian kan dia pindah ke Semarang trus malah 

papanya dapat promosi di Solo dan pindah di 

Solo. Ternyata di sekolah sana lingkunganya ga 

cocok, anaknya tidak mau sekolah, kemudian 

bapaknya pindah lagi disini tapi anaknya terlanjur 

susah sekolah. Jadi sudah lama, artinya dia sudah 

engalammi fase yang bener-bener dia tidak mau 

sekolah. Lalu dicoba disini kemudian karena 

disini untuk penanganan anak-anak itu kan kita 

kasih terapis yang maksimal 5 orang itu, ibunya 

thu merasa apa itu namanya anaknya kan diajak 

karena setiap daftar thu saya tidak mau kalo tidak 

sama anaknya. Sama anaknya saya tanya dan 

diperiksa dan sebagainya dan kayaknya 

berkeinginan, dicoba dan akhirnya dia ikut. 

2. Eee.. berapa kali sih Kak Ibu 

dari HN datang ke 

homeschooling hingga 

akhirnya mendaftar? 

Sekali aja kog, sekali dia datang ambil formulir, 3 

hari datang lagi melengkapi kelengkapan 

administrasi trus selesai. 

3. Lalu, alas an ibu HN 

menyekolahkan anaknya di 

homeschooling thu apa? 

Iya,, iya,, karena HN ga mau sekolah karena 

temen-temenya thu dia ga cocok sama temen-

temenya kan anaknya agak cenderung ngalah, 

pendiem jadi mungkin diapa-apain ya diem. 

4. Waktu itu Kak Ito tanyaga 

dapet informasi 

Katanya sih dari internet ma lihat mobil 

homeschooling. 
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homeschooling dari mana? 

5. Selanjutnya untuk Ibunya 

CM kak? 

Sama, CM thu dulu sekolah di SLB, dia lulus tapi 

karena ibunya merasa kalo di SLB tidak begitu 

bagus karena lingkunganya kan setipe, kadang 

kan anak seperti itu kan tidak harus setipe 

lingkungannya jadi justru harus banyak bertemu 

dengan orang-orang yang lebih agar dia bisa lebih 

maju dan termotivasi. Dan trus akhirnya dia 

bertanya pada kita, tapi saya bilang maaf bu 

untuk SLB kita tidak dapat langsung SMP, kita 

ada tes kualifikasi dan setelah tes kualifikasi dia 

masuk di kelas 4 SD. Ibunya ga papa trus ya udah 

di pertemuan kedua langsung ngurus administrasi 

trus beres. 

6. Ibunya CM tahu 

homeschooling dari mana 

kak? 

Kalo dia dari temen kerjanya, jadi thu temenya 

punya anak yang bersekolah di sini juga trus dari 

situ dia tahunya. 

7. Lalu selanjutnya untuk ibu 

MNS gimana kak? 

Kalo MNS thu dulu dia ga naik kelas, dia tidak 

naik kelas, pertama kali kan dia tidak naik kelas 

trus kan karena umurnya sudah gede ya trus 

takutnya yang kedua dia terancam. Jadi 

mmisalnya kelas 3 thu dia putus-putus setahun 

gitu, tidak naik kelas trus setahun naik lagi. Trus 

kan dicoba disini karena kan eee.. penanganannya 

mungkin lebih ada psikologisnya ya trus ibunya 

mendaftar. 

8. Ibu MNS mendapat 

informasi homeschooling 

dari mana kak? 

Kalo ibunya MNS thu pas seminar kayaknya. Pas 

seminar pertama itu, pas pembukaan 

homeschooling Kak Seto ibunya MNS ikut dan 

langsung mendaftarkan anakya. 



167 
 

9. Selanjutnya kak, untuk 

ibunya SBE? 

SBE thu, dia sekolahnya kan eee… SBE thu kan 

tipenya hiperaktif dan dia suka bertanya, nah di 

sekolahnya thu dia ga cocok, dimana-mana thu 

dia ga cocok. 

10. Ibu SBE mendapat informasi 

tentang adanya 

homeschooling dari mana? 

Informasinya dari internet. Eh SBE thu oiya 

bener dari internet. Dia di homeschooling ambil 

yang program DL. 

11. Yang terakhir thu ibunya BE 

gimana kak? 

BE thu dia mendapat perlakuan kasar dari 

gurunya dulu. Dia dulu sekolah di SD negeri tapi 

malah dapat perlakuan ga enak. Dia kan juga ada 

sakit, kasihan juga tho kalo terus mendapat 

perlakuan buruk. 

12. Informasi yang didapat ibu 

BR dari mana kak? 

Mmm,, katanya pas lewat di jalan dia liat 

spanduk homeschooling, karena tertarik trus dia 

datang ke homeschooling. Selanjutnya ibunya BR 

cocok dan akhirnya mendaftar. 

13. Secara keseluruhan faktor 

yang memengaruhi motivasi 

menyekolahkan anak di 

homeschooling thu karena 

adanya kebutuhan dari anak 

ya kak? 

Iya bener,, secara keseluruhan thu ibu 

menyekolahkan anak mereka ya karena awalnya 

ada suatu kebutuhan dari anak. 
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