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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PROFIL INFORMAN 

 

A. Informan 1 (Ali) 

Nama lengkap : Alifia Afflatus Zahra 

Nama panggilan : Alifia 

Tanggal lahir : Semarang, 20 Maret 2002 

Hobi : Menulis, menyanyi, musik, bahasa. 

Cita-cita : Penulis 

Minat dan bakat : Menulis, vokal, musik, mempelajari bahasa asing. 

  

Nama Orang Tua  

Nama Ayah : Didik Ristanto 

Nama Ibu : Meydiana Rahmawati 

 

Ali memulai homeschooling sejak Juni 2014, dipengaruhi oleh ketidakpuasan 

dan ketidaknyamanannya pada sekolah, baik sistemnya ataupun kesehariannya. Ali 

merasa gurunya tidak dapat menerima pendapatnya, gurunya yang terlalu mengatur 

tanpa bisa menjelaskan secara logis; ketidaksukaannya pada kegiatan-kegiatan yang 

menurutnya tidak perlu dan tidak penting; ketidaksukaannya memakai seragam yang 



58 
 

 

menurutnya hanya akan menyembunyikan setiap keunikan anak; dan lain-lain. Hal 

itu telah ia rasakan sejak lama, namun baru memutuskan untuk homeschooling 

setelah keluarganya mempelajari dan mencari informasi dari berbagai sumber 

tentang metode pendidikan ini. 

Dalam pelaksanaannya, Ali belum mengacu pada metode atau pendekatan  

homeschooling tertentu. Pendidikannya disesuaikan dengan akhlak menurut sunnah 

Rasul dan potensi yang dimiliki olehnya. Visi keluarga Ali dalam mendidik dengan 

homeschooling yakni “pendidikan adalah jujur”, dengan homeschooling, orang tua 

dapat mendampingi anak memberikan bekal akhlak dan kemampuan potensi dan 

akademis sesuai aturan agama. 

Selama menjalankan homeschooling, Ali mengikuti kursus bahas Jerman, les 

vokal, dan les gitar. Dalam kegiatan publik, ia juga berpartisipasi dalam organisasi 

Karang Taruna, Klub Sains Alam Koper Mandiri, Pot Track Keluarga Pecinta Alam, 

Aliansi Pendidikan Rumah Independen Indonesia (Aprinesia), dan Komunitas 

Cantrik. 

 

B. Informan 2 (Far) 

Nama lengkap : Ahmad Faruq Wicaksono 

Nama panggilan : Faruq 

Tanggal lahir : 4 Maret 2007 

Hobi : Membaca, bercerita 
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Cita-cita : Pemburu 

Minat dan bakat : Berminat pada film, buku, dinosaurus, berenang, 

sepatu roda. Sementara bakatnya belum terlihat 

menonjol. 

  

Nama Orang Tua :  

Nama Ayah : M. Arif T. Wicaksono 

Nama Ibu : Rosi Maulina 

 

Keluarga Far memulai homeschooling sejak tahun 2012, Pilihan untuk 

menerapkan sistem homeschooling adalah karena pendidikan di Indonesia tidak 

mempertimbangkan tipe-tipe belajar dan bakat anak yang berbeda-beda, ditambah 

dengan adanya bullying dan kasus-kasus kejahatan dan pergaulan yang tidak baik di 

sekolah. Sedangkan di homeschooling, sistem pembelajarannya dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan anak dan keluarga, yang ingin mendidik anaknya dengan cara 

yang Islami. Perkembangan dan pergaulan anak pun dapat dipantau oleh keluarga. 

Dalam menjalankan homeschooling, keluarga Far menerapkan metode 

eclectic, yakni menggabungkan beberapa metode yang disesuaikan dengan karakter 

anak. Visi keluarga Far dalam mendidik dengan homeschooling adalah untuk 

mencapai kematangan spiritual, mental, akal dan ekonomi pada usia yang tepat, tidak 
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terlalu cepat dan tidak terlalu lambat menjadi dewasa sehingga mampu menjalani 

hidup dengan mandiri dan kuat secara spiritual, mental, akal dan ekonomi. 

Selama menjalankan praktik homeschooling, komunitas yang Far ikuti 

meliputi Komunitas Pendidikan Rumah Mandiri (Koper Mandiri), Klub Renang dan 

Klub Sains. Partisispasinya masih sebatas menjadi peserta acara-acara yang 

diselenggarakan oleh komunitas tersebut ataupun event organizer lain. 

 

C. Informan 3 (Lal) 

Nama lengkap : Nabila Marwa Khairunnisa Umarella 

Nama panggilan : Lala 

Tanggal lahir : 24 Oktober 2004 

Hobi : renang 

Cita-cita : jurnalis olah raga 

Minat dan bakat : olah raga dan masak 

  

Nama Orang Tua : 

Nama Ayah : Muhammad Rizali Umarella 

Nama Ibu : Ully Pitaloka 

 

Lal memulai homeschooling sejak tahun 2009. Alasan keluarga Lal untuk 

menerapkan homeschooling adalah karena tidak adanya pilihan sekolah yang baik 
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setelah TK, pendidikan di Indonesia terlalu memaksakan hal-hal akademik pada anak 

dan tidak mempertimbangkan tipe-tipe belajar dan bakat anak yang berbeda-beda. 

Tipe belajar Lal adalah kinestetis, ia selalu bergerak dan tidak bisa diam. Di sekolah, 

orang tua Lal khawatir ia hanya akan dicap sebagai anak yang nakal dan akan 

dipaksa untuk diam dan tenang mengikuti pelajaran akademik, sementara bakatnya 

tidak terasah. 

Metode atau pendekatan yang dilakukan keluarga Lal dalam homeschooling 

adalah eclectic dan unit studies. Visinya adalah untuk menjadi keluarga pembelajar 

mandiri sepanjang hayat. 

Lal mengikuti kursus gitar di Antonio School of Music, dan kursus ballet di 

Flores Ballet School. Lal juga mengikuti banyak komunitas, di antaranya adalah 

Komunitas Pendidikan Rumah Mandiri (Koper Mandiri), Forum Keluarga Anak 

Cinta Lingkungan, Art For Children di Taman Budaya Yogyakarta, Tim Renang 

Indah DIY, dan lain-lain. 

 

D. Informan 4 (Nab) 

Nama lengkap : Nabila Narulita 

Nama panggilan : Nabila 

Tanggal lahir : 13 November 2002 

Hobi : designing dan stalking 

Cita-cita : keliling dunia dan menjadi creative illustrator 
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Minat dan bakat  : menggambar 

  

Nama Orang Tua : 

Nama Ayah : Djoko Sasongko 

Nama Ibu : Ririn Narulita 

 

Nab menjalankan homeschooling sejak ia kelas empat SD. Ia merasa lelah 

dengan sekolah karena terlalu banyak hal yang dipelajari, namun hal-hal tersebut 

tidak krusial untuk kehidupannya dan nantinya hal-hal tersebut hanya dilupakan 

karena tidak relevan dengan kehidupannya. Orang tuanya lalu menyetujui, karena 

adanya pengalaman bahwa kesuksesan seseorang tidak diukur dari tinggi pendidikan 

formal dilakukan, dan pendidikan tidak harus berasal dari sekolah. 

Metode atau pendekatan yang dilakukan dalam menjalankan homeschooling 

tidak mengacu pada metode tertentu. Dalam angket yang penulis serahkan pada 

informan, disebutkan bahwa pendekatan yang dilakukan adalah belajar mandiri dan 

belajar dari lingkungan. Sementara visi keluarga Nab dalam mendidik dengan 

homeschooling adalah untuk membentuk kemandirian dan kompetensi anak. 

Komunitas yang Nab ikuti yakni Komunitas Cantrik, ia juga berpartisipasi 

dalam kegiatan Festival Pendidikan Rumah (Fesper), dan Pesantren Ramadhan 

Keluarga (Perak). 
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a. Informan 5 (Sal) 

Nama lengkap : Salma Nur Narulita 

Nama panggilan : Salma 

Tanggal lahir : 27 September 1998 

Hobi : menggambar 

Cita-cita : successful illustrator 

Minat dan bakat : menggambar 

  

Nama Orang Tua :  

Nama Ayah : Djoko Sasongko 

Nama Ibu : Ririn Narulita 

 

Sal memulai homeschooling sejak tahun 2013. Didasari oleh ketertarikannya 

pada pendidikan yang dilakukan adiknya, Nabila dan kakaknya, Anis. Metode dan 

visi dalam homeschooling sama seperti Nab. 

Selama menjalankan homeschooling, Sal ikut dalam komunitas Cantrik, dan 

juga berpartisispasi dalam Festival Pendidikan Rumah (Fesper) dan Pesantren 

Ramadhan Keluarga (Perak). 


