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Abstrak—Pembelajaran homeschooling adalah salah satu alternatif pembelajaran 

selain pendidikan formal. Dalam pembelajaran homeschooling terdapat kendala dalam 

proses pembelajaran, salah satu diantaranya adalah kemauan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Kemauan dalam siswa mengikuti proses pembelajaran akan 

berpengaruh terhadap capaian kompetensi pembelajaran siswa. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran matematika pada 

homeschooling serta melihat sikap siswa terhadap pembelajaran matematika. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembelajaran matematika dari 

pencapaian kompetensi tidak efektif, karena ketercapaian dalam ujian rendah. Sikap 

siswa terhadap pembelajaran matematika secara umum belum menunjukan sikap 

positif, akan tetapi masih ada siswa yang menunjukan sikap positif pada pembelajaran 

matematika. Siswa yang menunjukan sikap positif pada matematika maka merasa 

belajar matematika di homeschooling lebih fokus. Hal ini dilihat perbandingan tutor 

dengan siswa, yaitu 1 : 1 antara tutor dengan siswa individu ataupun maksimal dan 1 : 

6 antara tutor dengan siswa kelas komunitas. Sikap positif pada pembelajaran 

matematika ini akan berimplikasi positif terhadap hasil ujian siswa. 

Kata kunci: homeschooling, matematika, pendidikan matematika 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Matematika adalah sebuah pengetahuan yang bersifat universal. Matematika juga dasar untuk segala 

ilmu pengetahuan yang ada di dunia, matematika diajarkan pada semua lini pendidikan di Indonesia, baik 

pada sekolah SD sampai SMA, pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. Matematika tidak 

begitu saja anak lahir dapat memahaminya. Matematika adalah sebuah ilmu yang harus dipelajari karena 

pada dasarnya setiap anak yang lahir di dunia ini tidak memiliki kemampuan matematika.  

Ketika pembelajaran di sekolah umum tidak dapat dilakukan oleh seorang siswa homeschooling dapat 

menjadi salah satu solusi. Homeschooling akhir-akhir banyak diminati oleh khalayak umum. 

Homeschooling mulai merebak di banyak kota di Indonesia, dapat dikatakan di kota besar banyak didirikan 

homeschooling. Banyak hal yang menyebabkan siswa-siswa lebih memilih homeschooling.  

Secara bahasa homeschooling berasal dari bahasa Inggris yang berarti sekolah rumah. Secara substansi 

makna homeschooling pada aspek kemandirian dalam menyelenggarakan pendidikan di lingkungan 

keluarga [1]. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa 

“(1) kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar 

secara mandiri dan (2) hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal 

setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan[2].” Di sinilah homeschooling 

mengambil andil sebagai lembaga pendidikan informal. Hal ini dikarenakan pengertian dari homeschooling 

itu sendiri yang merupakan pendidikan di lingkungan keluarga.  

Terdapat beberapa kelebihan dari model pendidikan homeschooling yang membuat orangtua tertarik 

memilih pendidikan alternatif ini. Kelebihan tersebut adalah anak-anak yang merasa terbebani dengan 

sistem pendidikan formal yang ada, juga dapat berprestasi sama atau bahkan dapat lebih dari anak-anak 
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lain yang sekolah di sekolah formal. Kesesuaian antara kebutuhan dari anak tersebut dengan situasi dan 

kondisi keluarga yang ada. Dapat memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, karena pada 

sekolah reguler biasanya akan terhambat. Selain itu dalam sisi waktu juga lebih bebas tidak ada batasan 

waktu yang menghalangi. Waktu belajarnya hanya berkisar 2 – 3 hari saja, oleh karena itu lebih dapat 

untung mengembangkan bakat dan minat siswa, semisal artis ataupun para atlit.  

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa macam atau jenis homeschooling. Homeschooling ada 

beberapa jenis yaitu tunggal, yaitu persekolahan di rumah, dapat dikatakan berbentuk tunggal apabila 

diselenggarakan oleh sebuah keluarga tanpa bergabung dengan keluarga lain. Majemuk, yaitu persekolahan 

di rumah dikatakan majemuk, apabila beberapa keluarga yang mengikuti kegiatan homeschooling 

bergabung untuk melaksanakan kegiatan homeschooling secara berkelompok[3]. Komunitas, yaitu 

persekolahan di rumah dikatakan majemuk apabila persekolahan di rumah itu merupakan gabungan 

beberapa model homeschooling majemuk dengan kurikulum yang lebih terstruktur sebagaimana 

pendidikan nonformal. 

Di dalam jurnal internasional oleh Michelle Wichers yang berjudul “Homeschooling: Adventitious or 

detrimental for proficiency in higher education” menyimpulkan bahwa : Therefore the hypothesis was 

supported by a variety of researchers that homeschooled students performed as well or better academically 

as compared to traditional schooled individuals (Siswa yang belajar di rumah (homeschooling) lebih baik 

secara akademis dibandingkan dengan individu yang disekolahkan secara tradisional (disekolah))[4]. 

Dibalik manfaat dan kelebihannya, penerapan homeschooling tentu saja tidak lepas dari berbagai 

permasalahan yang menyertainya, seperti halnya pendidikan sekolah formal yang memiliki permasalahan 

dan keterbatasan, maka demikian pula halnya dengan pendidikan homeschooling. Permasalahan yang 

terjadi dalam pendidikan homeschooling ini dapat dilihat dari interaksi yang terjadi antar setiap anggota 

yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar homeschooling. Interaksi yang berlangsung antara sesama 

pelajar, antara pelajar dan tutor, antara pelajar dan orangtua, juga antara sesama orangtua.  Waktu 

pembelajaran yang sedikit tetapi hal ini membuat waktu pembelajaran menjadi tidak sebanyak pada 

sekolah biasa. Hal ini menuntut siswa mau belajar sendiri diluar jam pelajaran. Kemauan siswa dalam 

belajar sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran.  

Pembelajaran efektif dan produktif adalah kegiatan pembelajaran yang secara terencana membantu 

siswa mencapai dua tujuan utama, yakni tujuan pembelajaran secara optimal dan sekaligus 

mengkondisikan siswa produktif dalam menghasilkan gagasan-gagasan[5]. Pencapaian tujuan 

pembelajaran secara optimal merujuk kepada suatu keadaan yang ditandai oleh tercapainya indikator-

indikator pembelajaran secara optimal. 

Penelitian ini akan dibahas mengenai keefektifan dari pembelajaran matematika yang dilaksanakan 

dalam pembelajaran homeschooling serta sikap siswa terhadap pembelajaran matematika di 

homeschooling. Penelitian ini diteliti karena melihat homescooling semakin berkembang pada akhir-akhir 

ini serta mau melihat keefektifan pembelajaran matematika yang diajarkan pada homeschooling dan 

bagaimana proses pembelajaran selama ini.   

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini adalah penelitian bentuk studi kasus dengan jenis pendekatan kualitatif. Studi kasus 

secara umum merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan 

dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa 

yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di 

dalam kehidupan nyata[6]. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitinya 

mengeksplore kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas 

(berbagai kasus), melalui pengumpulan yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber 
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informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audivisual, dan 

dokumen dan berbagai laporan), dan melaporakan deksripsi kasus dan tema kasus[7]. 

 Pemilihan partisipan dalam penelitian ini adalah beberapa siswa homeschooling primagama yang 

belajar sejak awal memilih homeschooling, siswa yang belajar homeschooling yang belajar baru saja 

masuk homeschooling, serta wawancara dengan pihak tutor pengajar matematika. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  antara lain : 1) Wawancara 

digunakan untuk menggali informasi guna memperoleh data terkait dengan aspek-aspek, 2) Metode 

observasi  untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar, 3) 

Metode dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu melalui buku-buku, 

arsip, yang berhubungan dengan yang akan diteliti. Analisis data yang dilakukan lebih ditekankan pada 

hasil wawancara dengan siswa-siswa yang bersekolah di homeschooling primagama, tutor pengajar.  

Kemudian dideskripsikan secara kualitatif menggunakan metode Berg yaitu reduksi data, display atau 

penyajian data serta yang terakhir adalah penyimpulan data[8]. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Latar Belakang Siswa Homeschooling 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar siswa yang mengikuti homeschooling 

latar belakangnya adalah keluarga yang berasal dari kemampuan menengah ke atas. Orang tua yang 

memilih untuk anaknya disekolahakan di homeschooling juga memiliki pendidikan yang tinggi pula.  

Sedangkan alasan siswa-siswa tersebut mengikuti pembelajaran homeschooling adalah sebagai berikut: 

a. Kesibukan siswa dalam kegiatan non akademik, ada yang merupakan pembalap, atau bahkan artis. 

b. Mengidap penyakit yang tidak memungkinkan siswa untuk mengikuti pembelajaran di sekolah formal. 

c. Tidak nyaman terhadap kualitas dan pendidikan di sekolah formal. 

d. Kurang mampunya siswa bersosialisasi dengan lingkungan sosial mereka. 

e. Anak-anak memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat dipenuhi di sekolah formal. 

f. Faktor dari orang tua yang pekerjaan sering berpindah-pindah sehingga anak-anak susah untuk sekolah 

di sekolah formal. 

Hal di atas merupakan alasan-alasan yang melatarbelakangi siswa memilih homeschooling. 

Homeschooling merupakan pilihan yang sudah di dukung oleh pemerintah juga dan diberikan keleluasaan 

melaksanakan pembelajaran di non formal ini. Hal ini seturut dengan undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 27 ayat 1. Dimana siswa berhak mendapatkan pendidikan non-

formal apabila tidak dapat mengikuti pembelajaran formal yang ada di sekolah. 

Siswa homeschooling Primagama juga mengedepankan pengembangan siswa sesuai dengan bakat dan 

minat siswa. Hal ini diwujudkan dengan setiap siswa yang hendak masuk sebagai siswa di homeschooling 

Primagama harus melakukan tes sidik jari serta tes potensi akademik. Selain itu homeschooling Primagama 

juga menyediakan kelas – kelas semacam ekstrakulikuler mulai dari memasak, kelas Science, kelas musik, 

kelas olahraga yang dapat mengembangkan minat dan bakat siswa.  

B. Pembelajaran Matematika pada homeschooling 

Pembelajaran dari homeschooling Primagama ini terdiri atas 4 bentuk yaitu: belajar secara komunitas 

kelas yang terdiri atas paling banyak 6 siswa, kelas individu yang belajar langsung dengan tutor serta 

pembelajaran tidak langsung antara siswa dengan tutor dengan bantuan skype, dan yang terakhir adalah 

non pendampingan. Siswa non pendampingan yaitu siswa belajar sendiri di rumah dapat dengan orang tua 

yang bersangkutan, dapat dengan pihak ketiga yang memberikan bantuan pelajaran kepada siswa yang 

bersangkutan. Pada siswa model ini akan tetapi dikirimkan soal-soal ulangan harian sesuai dengan 

keperluan siswa setelah mencapai satu bab sebagai nilai ulangan harian. Sedangkan untuk ulangan tengah 
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semester serta ulangan akhir semester tetap menggunakan yang dari pihak homeschooling Primagama, 

dapat lewat email ataupun mengikuti langsung di sekolah sesuai jadwal. 

Pembelajaran individu langsung dilakukan dengan siswa serta tutor bertemu di sekolah atau di rumah 

siswa tersebut. Pembelajaran dilakukan seperti layaknya pembelajaran di sekolah pada umumnya, akan 

tetapi yang membedakan bahwa satu tutor akan melayani satu siswa sehingga dapat lebih intensif 

tergantung pada siswa yang bersangkutan. Pembelajaran individu untuk siswa yang tidak dapat bertatap 

muka langsung yang dilakukan dengan berbantuan aplikasi skype pada laptop, komputer, atau bahkan 

menggunakan smartphone. Tutor memberikan pengajaran dengan melakukan share screen, voice call, atau 

bahkan video call. Proses ini mengharuskan tutor membuat sebuah modul pembelajaran agar dapat 

memfasilitasi siswa memahami proses pembelajaran. Pembelajaran kelompok, yaitu pembelajaran yang 

dilakukan di sekolah. Pembelajaran ini secara umum terdiri atas lima sampai enam siswa dengan satu 

orang tutor. Dalam pembelajaran jenis ini mirip dengan pembelajaran di sekolah reguler.  

Berdasarkan menurut peraturan menteri pendidikan nasional menurut undang-undang nomor 14 tahun 

2007 dalam sebuah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat jam pembelajaran disusun dalam Satuan Kredit 

Kompetensi (SKK). Struktur kurikulum Paket B untuk tingkat 3 (derajat terampil 1) atau setara kelas VII 

dan VII adalah 8 SKK, sedangkan untuk tingkat 4 (derajat terampil 2) atau setara kelas IX adalah 4 SKK. 

Untuk kejar Paket C program IPA dan IPS untuk tingkat 5 (derajat mahir 1) setara kelas X adalah 4 SKK, 

sedangkan untuk tingkat 6 (derajat mahir 2) setara kelas XI-XII adalah 8 SKK.  

SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik 

dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat 

dalam struktur kurikulum. Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan SK dan KD tiap mata 

pelajaran. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan 

informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang 

dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam  tutorial atau 3  jam mandiri, atau kombinasi 

secara proporsional dari ketiganya. Satu  jam tatap muka yang  dimaksud adalah satu jam pembelajaran 

yaitu sama dengan 35 menit untuk Paket A, 40 menit untuk Paket B, dan 45 menit untuk Paket C.  

Pada pelaksanaan yang dilakukan oleh homeschooling primagama adalah 60 menit jam tatap muka 

untuk semua jenis paket pembelajaran baik itu Paket A, Paket B maupun Paket C. Dengan jumlah jam 

pelajaran selama satu semester sekitar 15-16 jam pelajaran untuk satu mata pelajaran. Sedangkan 

pembelajaran mandiri dilakukan oleh siswa. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan 

nasional tahun 2007.  

Berdasarkan hasil pengamatan sebagian besar siswa tetap merasakan kesulitan dalam menerima dan 

memahami pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika yang dilakukan pada homeschooling 

pelajaran terbagi atas pembelajaran tatap muka, pembelajaran tutorial dan pembelajaran mandiri. 

Pembelajaran yang saat ini sudah dilaksanakan dengan baik adalah pembelajaran tatap muka. Pembelajaran 

tutorial dan pembelajaran mandiri cenderung belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan waktu 

pembelajaran yang dilaksanakan saat ini waktunya terbatas. Hanya ada sekitar 15-16 jam dalam jangka 

waktu satu semester. Siswa banyak juga yang tidak melaksanakan pembelajaran mandiri yang itu 

merupakan tugas dari siswa homeschooling itu sendiri. 

Mengenai hasil ujian akhir semester siswa masih banyak sekali yang belum dapat mendapatkan nilai 

KKM pada saat ujian akhir semester. Nilai asli siswa ketika dibuat prosentase hasil ujian akhir semester 

dalam bentuk diagram lingkaran adalah sebagai berikut : 
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GAMBAR 1. Diagram presentasi ketuntasan UAS 

“GAMBAR 1” adalah diagram yang memperlihatkan ketercapaian ketuntasan Ujian Akhir Semester 

gasal tahun ajaran 2016 / 2017. Berdasarkan ketercapaian dari Ujian Akhir Semester yang dilaksanakan 

pada  semester gasal tahun ajaran 2016 / 2017 ini terlihat bahwa ketercapaian kompetensi dengan ujian 

masih sangat rendah, yaitu hanya 15 % saja. Hal ini sebetulnya juga sebanding dengan sekolah-sekolah 

pada umumnya dimana dengan kategori siswa yang pada belajar pada sekolah tersebut dengan input yang 

biasa-biasa saja.  

Dari sisi ketercapaian yang kurang baik itu memang ada beberapa alasan. Dari sisi siswa itu sendiri 

memang kurang memiliki motivasi yang tinggi agar mendapatkan nilai yang baik. Untuk siswa-siswa yang 

memang memiliki kemauan yang tinggi pasti hasil ujian akhir semester juga akan baik. Oleh karena itu 

dilakukan wawancara terhadap beberapa siswa untuk melengkapi alasan nilai-nilai ujian siswa 

mendapatkan nilai baik walaupun dengan waktu pembelajaran yang terbatas selama proses pembelajaran. 

Hasil wawancara kepada siswa 1 yang saat ini posisi berada di Australia, dia masuk siswa 

homeschooling pada kelas VIII mulai pada bulan juli 2016 . Siswa 1 merasa sangat terbantu dengan tutor-

tutor homeschooling yang sangat mudah untuk bekerjasama dalam pengaturan pembelajaran karena dapat 

mengganti hari belajarnya. Siswa juga merasa senang dengan tutor-tutor homeschooling Primagama juga 

sangat mudah akrab.Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan pada siswa 1 masuk dalam 

kategori siswa yang memiliki motivasi yang tinggi dalam pembelajaran matematika. Selain itu dia juga 

bersikap positif terhadap pembelajaran matematika. Hal ini didukung dengan dia yang selalu aktif dalam 

setiap pembelajaran matematika serta selalu bertanya jika mengalami kesulitan dalam belajar matematika 

pada tutor. 

Siswa 2 yang diwawancara adalah siswa yang berasal dari daerah Wonosobo. Siswa ini mulai belajar 

masuk homeschooling pada awal tahun ajaran 2016 / 2017, sebagai siswa kelas X IPS. Pembelajaran 

matematika menurut siswa ini antara pembelajaran sekolah reguler dengan homeschooling lebih fokus 

pembelajaran di homeschooling. Hal ini dikarenakan siswa merasa lebih fokus dalam pembelajaran, lebih 

dapat bertanya banyak hal ketika dalam proses pembelajaran. Satu siswa dengan satu pengajar tentunya 

akan memberikan hasil yang berbeda dengan satu tutor harus belajar dengan 30 siswa sekaligus. Hal ini 

menjadi salah satu sisi positif dari sebuah pembelajaran homeschooling. Penyerapan materi juga akan lebih 

mendalam walaupun dengan waktu yang sangat terbatas. Dalam proses belajar siswa sendiri di rumah 

siswa juga menggunakan bantuan dengan les tambahan. Akan tetapi menurut siswa itu hanya sebagai 

tambahan saja, bukan merupakan hal yang utama karena yang utama adalah pembelajaran di sekolah. Yang 

dilakukan oleh siswa ini adalah belajar matematika setiap minggu hanya satu kali saja yaitu 60 menit. 

Setelah selesai belajar dengan tutor di homeschooling maka pada sore hari dilanjutkan belajar matematika 

dengan les.  

Berdasarkan hal di atas maka dapat terlihat motivasi belajar siswa 2 ini termasuk kategori baik. Kalau 

tidak maka dia hanya akan belajar pada saat itu saja, tanpa berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Siswa 

ini ketika diminta mengerjakan tugas juga pasti akan mengerjakan tugas tersebut. Ketika siswa tidak dapat 

belajar karena ada kegiatan yang menghambat proses pembelajaran maka dia pasti akan meminta jam 
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pengganti untuk pembelajaran saat itu. Hal ini juga ditunjukan pada setiap ulangan harian, ujian tengah 

semester, dan ujian akhir semester pada semester ini juga hasilnya baik. Dan pada kategori yang tidak 

harus mengikuti remidi. Itu terjadi pada semua mata pelajaran yang dia ikuti. 

Siswa 3 yang masuk menjadi siswa homeschooling Primagama mulai bulan juli 2016. Siswa 3 masuk 

ke kelas XII IPS. Siswa 3 mengikuti pembelajaran dalam bentuk komunitas. Menurut siswa 3 

pembelajaran matematika di homeschooling lebih nyaman karena dapat mendapatkan penjelasan lebih 

intensif dengan jumlah siswa yang lebih sedikit. Dalam proses belajar siswa 3 di rumah dia masih 

memerlukan bantuan dari tutor les. Tutor les menurut siswa 3 hanya sebagai pelengkap saja, bukan sebagai 

yang utama dari pembelajaran matematikanya. Siswa ini terkadang tidak dapat mengikuti pembelajaran 

karena harus melakukan pengobatan dengan penyakitnya. Pada keadaan seperti ini siswa 3 biasanya dalam 

belajar dengan tutor les dengan waktu yang lebih lama utamanya untuk mengejar ketinggalan materi yang 

diajarkan di homeschooling. 

Menurut siswa 3 ini pembelajaran homeschooling sangatlah membantu untuk siswa-siswa yang 

mengalami beberapa kendala dalam sekolah di tempat reguler. Hal ini dapat sebagai salah satu alternatif 

sekolah dan tetap mendapatkan ijazah walaupun masuk dalam kategori kejar paket. Akan tetapi ada sedikit 

kelemahan dari homescooling yaitu mengenai ketertiban siswa, kontrol tutor terhadap siswa dirasa masih 

kurang. Hal ini perlu ditingkatkan lagi menurut siswa 3. Untuk soal-soal yang dilaksanakan ketika ulangan 

tengah semester ataupun ulangan akhir semester memiliki taraf yang sama antara homeschooling dengan 

sekolah reguler yang sudah pernah dialami oleh siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa siswa 3 ini termasuk siswa yang menilai 

bahwa pembelajaran matematika yang dilaksanakan oleh homeschooling efektif dari sisi penerimaan siswa. 

Serta memiliki motivasi yang baik juga pada pembelajaran matematika. Hal ini terlihat dari siswa berusaha 

melakukan belajar lebih ketika dia tidak dapat mengikuti pembelajaran secara reguler pada homeschooling. 

Dari sisi nilai memang siswa ini tidak mendapatkan nilai yang baik akan tetapi kemauan dia selama 

pembelajaran termasuk anak yang masih ada kemauan untuk belajar matematika.  

Wawancara pada siswa 4 adalah siswa homeschooling Primagama kelas XII IPS. Siswa ini sudah 

mengikuti homeschooling sejak kelas 6 SD yaitu tahun 2009. Selama masa tujuh tahun belajar di 

homeschooling Primagama siswa ini sudah pernah belajar dengan sistem komunitas ataupun dengan sistem 

individu. Berdasarkan wawancara ini siswa menyatakan bahwa belajar dengan sistem individu lebih 

nyaman ketimbang dengan menggunakan sistem komunitas. Hal ini karena ketika belajar dengan sistem 

individu siswa dapat menjadi lebih tinggi kualitas belajarnya atau lebih fokus untuk belajar siswa. Karena 

setiap siswa mendapatkan satu tutor. Dalam proses belajarnya siswa ini sejak pertama kali belajar pernah 

belajar dengan sistem 60 menit untuk satu kali belajar dalam setiap minggunya.  

Wawancara berikutnya adalah dengan salah satu tutor yang senior, beliau sudah mengajar sejak awal 

berdirinya homeschooling Primagama. Pada awalnya bukan berupa sekolah atau program kegiatan belajar 

masyarakat seperti saat ini. Awalnya hanya berupa bimbingan belajar mempersiapkan Ujian Kejar Paket. 

Sampai akhirnya berubah menjadi seperti saat ini sebuah program kegiatan belajar masyarakat yang 

berjalan mirip sekolah reguler dengan sistem rapot dan lain-lain sesuai dengan peraturan dari kementrian 

pendidikan nasional.  

Dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama ini tutor sudah mengalami berbagai jenis 

siswa, mulai dari siswa yang rendah kemampuannya, sampai kemampuan yang tinggi. Dari berbagai siswa 

yang ada selama ini kebanyakan memang kurang berminat dan motivasi yang rendah terhadap matematika. 

Mereka banyak menggangap bahwa matematika itu susah dan tidak perlu untuk kedepannya mereka. 

Karena mereka kebanyakan apa yang diingini tidak membutuhkan matematika. 

Sikap siswa terhadap matematika ini biasanya hampir di setiap tahun pelajaran hampirlah sama. Setiap 

tahun ajaran dalam untuk paket A atau setara dengan SD dan paket B atau setara SMP masih banyak siswa 

yang memberikan respon positif terhadap matematika. Karena masih banyak materi matematika yang dapat 

dihubungkan dengan materi dunia nyata. Hal ini membuat siswa menjadi lebih tertarik pada mata pelajaran 

matematika. Sedangkan untuk materi SMA biasanya dari satu tingkatan kelas hanya sekitar 2 – 4 siswa 
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saja yang memang memiliki motivasi tinggi dari setiap kelasnya, akan tetapi hanya pada jurusan IPA saja. 

Sedangkan untuk anak IPS lebih sedikit lagi. 

Pada satu tahun ajaran 2014-2015 pernah banyak siswa SMA saat itu memang suka terhadap materi 

pembelajaran matematika. Mereka dalam kegiatan pembelajaran matematika itu aktif dan tertarik, bukti 

yang biasa dilihat oleh tutor dalam setiap pembelajaran itu selalu memperhatikan yang sering meminta 

soal-soal lagi yang berguna untuk menambah kemampuan mereka. Mereka secara umum berarti memang 

membutuhkan matematika untuk pelajaran mereka, dan berusaha agar mendapatkan nilai – nilai yang baik 

serta mendapatkan pembelajaran matematika secara mendalam. 

Proses pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh tutor selama ini berjalan dengan baik. Untuk 

waktu yang dilaksanakan dalam satu semester ini sekitar 15 – 16 jam pembelajaran dan waktu 

pembelajaran setiap pembelajaran 60 menit. Dalam proses pembelajaran tutor sudah sering melaksanakan 

berbagai metode yang sudah banyak dikenal oleh guru-guru matematika. Akan tetapi proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh tutor dengan selama ini kurang berjalan efektif. Karena waktu 60 menit untuk 

mengajar bukan hal yang mudah dengan jumlah waktu satu semester 15 – 16 pertemuan dalam satu 

semester. Akan tetapi kekurangan hal itu bukan sesuatu hal yang akan bermasalah sekali. Nanti ketika para 

siswa pada kelas ujung 6 SD, 9 SMP dan 12 SMA akan diadakan kelas intensif untuk mereka. Yang 

bertujuan mengulang pembelajaran materi pada kelas di bawahnya untuk persiapan Ujian Nasional Paket 

Kesetaraan. 

Pembelajaran matematika yang dilaksanakan selama ini dari sisi tutor dilihat dari bagian waktu 

memang sangat kurang karena materi yang disampaikan hampir sama dengan sekolah reguler. Oleh karena 

itu tutor lebih sering menggunakan handout untuk mempermudah siswa. Handout itu berisi sedikit 

ringkasan materi beserta beberapa latihan soal untuk siswa. Hal ini akan lebih efektif dengan situasi siswa 

yang ada pada homeschooling Primagama.  

Sebagian besar siswa homeschooling adalah anak yang kritis. Mereka sering menanyakan apakah 

kegunaan matematika pada kehidupan sehari-hari dalam kehidupan nanti siswa kemudian. Hal ini lebih 

sering diutarakan oleh siswa – siswa SMA. Dalam pembelajaran siswa – siswa ini sebetulnya 

membutuhkan bantuan orang lain untuk membangkitkan motivasi belajar mereka. Siswa dalam satu 

minggu karena hanya belajar dengan waktu 60 menit maka ketika di rumah tidak melakukan belajar ulang 

maka materi matematika yang diajarkan selama disekolah akan hilang dengan mudah. Seturut dengan hal 

in sebetulnya dirumah orang tua juga harus dapat mendukung sistem belajar siswa. Dapat siswa dibantu 

oleh orang tua langsung ataupun menggunakan bantuan pihak ketiga.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumya oleh peneliti maka  

dapat disimpulkan beberapa alasan siswa mengikuti pembelajaran homeschooling, yaitu (1) tidak puas 

terhadap kualitas dan pendidikan di sekolah formal. (2) Beberapa siswa mengidap penyakit yang tidak 

memungkinkan siswa untuk mengikuti pembelajaran di sekolah formal. (3) Kesibukan siswa dalam 

kegiatan non akademik, ada yang merupakan pembalap, atau bahkan artis. (4) Kurang mampunya siswa 

bersosialisasi dengan lingkungan sosial mereka. (5) Anak-anak memiliki kebutuhan khusus yang tidak 

dapat dipenuhi di sekolah formal. (6) Faktor dari orang tua yang pekerjaan sering berpindah-pindah 

sehingga anak-anak susah untuk sekolah di sekolah formal. Pembelajaran matematika pada homeschooling 

tidak efektif dari sisi ketercapaian kompetensi siswa. Rendahnya kompetensi yang dicapai siswa dapat 

disebabkan karena sikap siswa terhadap matematika. Sikap siswa pada pembelajaran matematika secara 

umum belum menunjukan sikap positif pada matematika, akan tetapi masih ada siswa – siswa yang 

menanggapi positif pembelajaran matematika.  Siswa – siswa yang memiliki sifat positif pada matematika 

ini sebagian besar memiliki motivasi yang tinggi pada pembelajaran matematika sehingga hasil ujian akan 
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cenderung baik. Siswa merasa pembelajaran matematika pada homeschooling lebih fokus karena tutor 

dapat memberikan tanggapan terhadap kemauan belajar siswa. Hal tersebut berdasarkan wawancara 

terhadap keempat siswa. Serta perbandingan antara tutor dengan siswa adalah  1: 1 untuk siswa individu 

dan maksimal 1 : 6 untuk bentuk komunitas. Sebetulnya sikap mereka yang kurang positif tersebut karena 

memang mereka merasakan bahwa matematika tidak terlalu penting untuk kehidupan mereka mendatang 

sesuai bakat mereka saat ini, ataupun pekerjaan yang akan  mereka geluti nantinya.  

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah bagi penelitian lebih lanjut mengenai 

pembelajaran matematika homeschooling adalah dengan meneliti metode yang lebih tepat dan efisien 

untuk pembelajaran homescholing. Sedangkan untuk sekolah sebagai bahan evaluasi yang dilaksanakan 

untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. 
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