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FAQ 
HOMESCHOOLING 
PERTANYAAN YANG PALING SERING MUNCUL TENTANG HOMESCHOOLING 

PENULIS: Sumardiono 
LAYOUT: Mira Julia  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PENGANTAR 
Wacana tentang homeschooling (HS) adalah sebuah hal yang baru 
di Indonesia. Walaupun substansinya sudah ada sejak dahulu kala, 
HS baru marak diperbincangkan beberapa tahun terakhir ini 
setelah media massa ramai menuliskan mengenai fenomena HS 
yang menjadi pilihan pendidikan beberapa tokoh publik.  

Homeschooling kemudian dipandang sebagai sebuah alternatif 
untuk model pendidikan sekolah konvensional. 

Beberapa tahun berkecimpung sebagai praktisi HS yang menjalani 
HS bersama anak-anak, saya sering mendapatkan beberapa 
pertanyaan mengenai homeschooling, baik yang disampaikan 
melalui email, media sosial, ataupun blog.  

Saya mengumpulkan beberapa pertanyaan yang relatif sering 
ditanyakan  oleh orangtua/keluarga yang ingin mengetahui 
mengenai homeschooling. 

Beberapa pertanyaan yang sering diajukan mengenai 
homeschooling adalah: 

• Adakah homeschooling di kota saya? Di mana saya bisa 
mendaftar homeschooling? 

• Berapa biaya homeschooling yang harus saya bayar? 
• Bagaimana ijazah anak homeschooling? Apakah anak 

homeschooling bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi? 
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• Bagaimana sosialisasi anak homeschooling? 
• Sejak usia berapa anak bisa homeschooling? 
• Bagaimana standar dan kurikulum homeschooling? 
• Apakah saya bisa melaksanakan homeschooling sambil 

bekerja? 
• Bagaimana cara memulai homeschooling?  

Dalam ebook ini, saya akan menjawab pertanyaan tersebut secara 
ringkas satu-persatu. Mudah-mudahan jawaban saya bisa 
membantu dan menambah pengetahuan Anda mengenai 
homeschooling. 

Jika jawaban saya dirasa masih kurang lengkap atau kurang 
mendalam atau Anda membutuhkan pandangan yang berbeda, 
saya menganjurkan untuk membaca artikel dan buku-buku 
mengenai homeschooling yang ditulis oleh penulis luar maupun 
penulis Indonesia. 

Akhir kata, semoga tulisan singkat ini bisa membantu orangtua/
keluarga yang sedang  mencari informasi mengenai home-
schooling. 

Mari bersama-sama menghadirkan pendidikan yang lebih baik, 
untuk Indonesia yang lebih baik. 

Salam, 

Sumardiono 
http://www.rumahinspirasi.com 
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Adakah homeschooling 
di kota saya? 
DI MANA SAYA BISA MENDAFTAR HOMESCHOOLING UNTUK ANAK SAYA? 

Pertanyaan ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa home-
schooling adalah lembaga seperti sekolah, yang menyelenggara-
kan pendidikan anak-anak seperti sekolah. Oleh karena itu, 
penanya menanyakan tentang lembaga homeschooling di kotanya 
dan mengenai teknis pendaftaran ke lembaga tersebut. 

Hal pertama yang perlu diperjelas adalah mengenai pengertian 
homeschooling (HS) yang dalam terjemahan bahasa Indonesia 
sering disebut sekolah rumah. 

HS adalah model pendidikan di mana keluarga memilih untuk 
bertanggung jawab sendiri atas proses pendidikan yang dijalani 
anak-anaknya. Jadi HS bukan sebuah lembaga atau institusi. 
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Di dalam penyelenggaraan HS, orangtua dapat memilih apakah 
menyelenggarakan sendiri proses HS. Atau, mereka menggunakan 
bantuan lembaga lain, baik sedikit atau banyak di dalam proses 
penyelenggaraan HS. 

Lembaga yang membantu proses HS bisa berupa klub, bimbel, 
kursus, penyelenggara ujian, dan sebagainya. Untuk ijazah, 
keluarga HS bisa bergabung ke PKBM (Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat). 

Nah, di Indonesia ada salah-kaprah dalam penggunaan istilah HS. 
Ada lembaga-lembaga yang mempromosikan diri sebagai HS. 

Lembaga yang sering mempromosikan diri sebagai home-
schooling telah menimbulkan kerancuan dan kesalahpahaman 
tentang istilah homeschooling.  

Kesalahpahaman itu memunculkan pertanyaan yang aneh, yaitu:  

Homeschoolingnya di mana? 
Kalau homeschooling berarti di rumah masing-masing. 

Apakah bisa homeschooling tapi juga sekolah? 
Kalau homeschooling berarti tidak sekolah. Kalau orangtua 
melakukan kegiatan bersama anak-anaknya setelah sekolah, itu 
namanya parenting atau kegiatan after-school. 

Istilah yang juga rancu di Indonesia adalah 
komunitas homeschooling. 

Komunitas homeschooling dalam pengertian yang umum adalah 
kumpulan keluarga praktisi homeschooling, yang berbagi sumber 
daya dan melakukan kegiatan bersama. Kegiatan komunitas 
homeschooling dipimpin oleh para orangtua. Komunitas HS 
bukan lembaga bisnis yang memungut biaya gedung dan 
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pungutan-pungutan untuk keuntungan seseorang (pemilik 
lembaga). 

Jika ada lembaga yang struktur kegiatannya berbentuk seperti 
sekolah (gedung, kurikulum, belajar- mengajar, waktu khusus 
belajar), maka lembaga itu lebih tepat disebut sekolah.  

Kalau lembaga itu berbeda dengan sekolah, istilah yang sering 
digunakan adalah flexy-school (sekolah fleksibel). Sekolah fleksibel 
adalah sekolah, tetapi memiliki proses-proses yang lebih fleksibel 
dibandingkan sekolah yang standar, misalnya masuk sekolah 
hanya beberapa kali dalam seminggu. 

Dalam aturan tentang pendidikan di Indonesia yang berlaku pada 
saat ini, praktisi homeschooling yang ingin mengikuti ujian 
persamaan harus terdaftar pada lembaga non-formal yang disebut 
PKBM. 

Tetapi jika ingin menempuh proses belajar non-ijazah, praktisi 
homeschooling tak harus bergabung dengan lembaga apapun. 

Jadi, dalam penyelenggaraan HS, pilihan untuk masuk ke 
komunitas bersifat pilihan (optional), tidak wajib. Artinya, keluarga 
dapat memilih untuk bergabung dengan suatu komunitas tertentu 
atau menjalani HS secara mandiri. Jika ingin mengikuti ujian, 
keluarga homeschooling perlu bergabung dengan lembaga PKBM 
yang menyelenggarakan layanan Ujian Persamaan. 

Jadi, untuk menjalani HS, Anda tidak harus mendaftar seperti 
ha lnya mendaftar sekolah. J ika Anda membutuhkan 
pendampingan atau layanan komunitas HS, Anda dapat mencari 
komunitas HS terdekat dengan cara googling di Internet atau 
dengan mencari informasi melalui praktisi HS yang ada di kota 
Anda. Jika anak mau mendapatkan ijazah setara SD/SMP/SMA, 
maka anak perlu didaftarkan di PKBM. 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Berapa biaya HS yang 
harus saya bayarkan? 
Sekali lagi, pertanyaan di atas diajukan dengan asumsi bahwa 
proses belajar yang dilaksanakan di dalam homeschooling 
diselenggarakan oleh sebuah lembaga. 

Jika difahami bahwa HS adalah pendidikan berbasis rumah, yang 
diselenggarakan oleh keluarga, maka besaran biaya yang 
dikeluarkan dalam penyelenggaraan HS oleh setiap keluarga bisa 
sangat bervariasi. 

Biaya HS dapat diibaratkan seperti menghitung biaya makan. 
Setiap keluarga memiliki menu dan biaya makan yang berbeda. 
Demikian pula dalam penyelenggaraan HS. 

Variasi besaran biaya HS sangat lebar tergantung pada standar, 
fasilitas, dan program-program yang dilaksanakan dalam HS Inilah 
yang disebut dengan fleksibilitas pembiayaan. 
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Jika keluarga HS tak bergabung dengan sebuah lembaga 
tertentu, maka tak ada biaya yang dibayarkan kepada lembaga 
tersebut. Biaya yang dikeluarkan adalah segala pengeluaran yang 
ditujukan langsung untuk proses belajar anak-anak. 

Fleksibilitas pembiayaan merupakan salah satu kekuatan HS. 
Setiap keluarga HS dapat menyesuaikan anggaran (budget) 
pendidikan dan memaksimalkan biaya yang dikeluarkan karena 
memiliki kontrol sepenuhnya atas pemanfaatan uang yang 
dikeluarkan. 

Sebagai contoh, keluarga dapat melaksanakan HS dengan 
anggaran terbatas dengan cara menyiasati beragam hal; mulai 
dengan cara menggunakan buku bekas, menggunakan fasilitas 
publik (perpustakaan, pasar, masyarakat) sebagai sarana belajar, 
membuat materi belajar sendiri, bertukar keahlian (saling 
mengajar dengan keluarga HS lain), dan sebagainya. 

Keluarga yang lain dapat menjalankan HS dengan menggunakan 
kurikulum internasional, mengundang tutor, mengikutkan anak 
pada kursus-kursus yang diminati, menyediakan sarana belajar di 
rumah, dan sebagainya. 

Intinya, biaya dapat diatur menyesuaikan kemampuan keuangan 
keluarga. Jika memilih menggunakan materi eksternal (kurikulum, 
bahan ajar   siap pakai) dan layanan eksternal (tutor, konsultasi, 
kursus, dsb), maka ada biaya yang dikeluarkan.  

Jika ingin menghemat, maka keluarga harus menggunakan 
kreativitasnya untuk menemukan solusi yang berorientasi pada 
tujuan, dengan sarana yang berbeda dari layanan berbayar. 

Mengenai biaya ini, saran terbaik yang dapat diberikan adalah 
setiap keluarga tetap membuat anggaran pendidikan untuk HS 
dengan standar seperti kalau anak dimasukkan ke sebuah sekolah. 
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Jika keluarga memiliki kemampuan anggaran untuk mengirim 
anak ke sekolah yang bagus, maka sebaiknya anggaran itu tetap 
dialokasikan, tetapi dengan pemanfaatan yang jauh lebih baik 
karena semua pengeluaran itu dikontrol dan berkaitan langsung 
dengan kebutuhan pendidikan anak. 
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Apakah pemerintah 
mengakui HS? 
BAGAIMANA IJAZAH ANAK HOMESCHOOLING? 
BISAKAH ANAK HOMESCHOOLING MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE PERGURUAN 
TINGGI? 

Kebijakan mengenai pendidikan di Indonesia diatur dalam UU no. 
20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Di dalam 
UU tersebut, disebutkan mengenai keberadaan 3 (tiga) jalur 
pendidikan yang diakui pemerintah, yaitu: jalur pendidikan formal 
(sekolah), non- formal (kursus, pendidikan kesetaraan), dan 
informal (pendidikan oleh keluarga dan lingkungan). 

Walaupun UU Sisdiknas tidak menyebutkan secara khusus istilah 
homeschooling/home education/ sekolahrumah, substansi HS 
adalah pendidikan informal. 
Ketentuan mengenai pendidikan informal diatur dalam pasal 27: 

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh 
keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar 
secara mandiri. 
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Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal 
setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar 
nasional pendidikan. 

Anak-anak yang belajar melalui HS (jalur pendidikan informal) 
dapat memperoleh ijazah dengan cara mengikuti ujian kesetaraan 
yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. 
Ujian Kesetaraan terdiri atas tiga jenjang, yaitu Paket A (setara 
SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). 

Dengan memiliki ijazah Paket C, seorang anak dapat melanjutkan 
pendidikan ke Perguruan Tinggi manapun yang diinginkannya.  

Sudah banyak anak-anak HS yang mengikuti ujian Paket C dan 
kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, baik 
negeri maupun swasta. Salah satunya anak pertama kami, yang 
lulus ujian Paket C, kemudian mengikuti Ujian SBMPTN dan 
diterima di Fakultas Ekonomi, UI. 
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Bagaimana sosialisasi 
anak homeschooling? 
Berdasarkan rentang usia di dalam sebuah kelompok masyarakat, 
ada dua model sosialisasi yang biasanya dikenal, yaitu sosialisasi 
horizontal (seumur) dan sosialisasi vertikal (lintas umur). 

Anak-anak yang dididik dalam model sekolah dikumpulkan 
berdasarkan umur  yang  kurang  lebih  sama, di dalam kelompok-
kelompok yang biasa kita kenal dengan sebutan kelas. 
Pengelompokan semacam ini dinilai sesuai dengan psikologi anak 
yang membutuhkan teman sebayanya untuk berinteraksi dan 
mengembangkan diri. 

Pergaulan di sekolah merupakan contoh paling jelas mengenai 
model sosialisasi horizontal. Sosialisasi horizontal menjadi salah 
satu ciri utama bentuk sosialisasi yang dilakukan anak sekolah, 
yang dijalani hampir selama 15 tahun pendidikan, sejak SD hingga 
Perguruan Tinggi. 
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Sementara itu, anak-anak yang dididik dalam homeschooling 
memiliki model sosialisasi yang berbeda. Anak homeschooling 
tidak setiap hari berkumpul di kelas dengan anak-anak yang 
seusianya. Anak-anak homeschooling bersosialisasi dengan 
anggota keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya, yang 
sebagian besar memiliki usia yang berbeda. 

Di rumah, anak-anak homeschooling bergaul dengan ibu, bapak, 
kakak, adik, kakek, nenek, saudara yang memiliki usia berbeda. Di 
lingkungan rumah, mereka bergaul dengan siapapun, baik teman-
teman main yang sebaya maupun orang-orang yang memiliki usia 
berbeda. Inilah contoh model sosialisasi vertikal. 

Model sosialisasi lintas-umur adalah merupakan model sosialisasi 
utama di dalam homeschooling, yang dijalani selama proses 
pendidikan yang dijalaninya. 

Dalam pandangan keluarga homeschooling, model sosialisasi 
vertikal (lintas-umur) adalah model yang paling alami  di  
masyarakat. Sebab, masyarakat sesungguhnya tak pernah 
dikelompokkan berdasar umur. Keluarga, lingkungan, kantor, 
organisasi, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya semuanya 
terdiri  atas orang-orang yang berbeda umur. 

Dengan model sosialisasi lintas umur yang dijalani sehari-hari, 
keuntungan bagi anak-anak homeschooling adalah mereka tak 
membutuhkan penyesuaian ketika bersosialisasi dan terjun ke 
masyarakat. Anak-anak HS relatif tak mengalami kesulitan dan tak 
membutuhkan proses penyesuaian (adjustment) untuk aktif di 
organisasi, lingkungan, atau tempat kerja karena lingkungan 
pergaulannya selama ini selalu lintas-umur. 

Model sosialisasi lintas-umur yang menjadi karakteristik utama HS 
tak berarti bahwa anak-anak HS tidak bergaul dengan teman 
sebayanya. Ketika anak-anak HS mulai tumbuh besar dan 
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membutuhkan teman sebaya, keluarga HS biasanya mencari 
alternatif-alternatif untuk membuka jalur pertemanan sebaya bagi 
anaknya. Inilah salah satu tantangan HS yang harus dicari 
solusinya. 

Pertemanan sebaya anak-anak HS biasanya diperoleh dengan 
keterlibatan orangtua/anak pada kegiatan spiritual keagamaan 
yang dilakukan orangtua (pengajian, sekolah minggu, kelompok 
meditasi, dsb); melalui kursus-kursus yang diikuti anak, mengikuti 
klub hobi/minat, mengikuti kegiatan dalam komunitas 
homeschooling, dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan anak 
sebaya. 

Intinya, anak HS tidaklah dikurung di rumah sebagaimana yang 
sering dituduhkan oleh sebagian anggota masyarakat yang tak 
memahami HS. Anak- anak HS memang memiliki model sosialisasi 
yang berbeda dengan anak-anak sekolah, tapi kualitasnya tak bisa 
dinilai lebih buruk. Bahkan, dalam riset justru ditemukan 
keunggulan kemampuan sosialisasi anak-anak HS yang terbiasa 
dengan sosialisasi lintas-umur. 
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Apakah standar yang 
digunakan dalam HS? 
KURIKULUM APA YANG DIGUNAKAN? 

Karakter dasar yang melekat pada HS adalah customized 
education, pendidikan yang dikustomisasi atau disesuaikan 
dengan kebutuhan setiap anak. 

Oleh karena itu, HS memiliki banyak model, sesuai jumlah 
keluarga yang menjalankan HS. Tak ada dua keluarga yang 
mengembangkan dua model homeschooling yang sama persis 
walaupun beberapa prinsip mungkin sama. 

Dari sisi metode, banyak model teoritis HS, mulai yang bersifat 
sangat tidak terstuktur (unschooling), hingga yang sangat 
terstruktur seperti sekolah (school-at-home). Sepanjang tidak 
melanggar hukum, semua model HS sah-sah saja dipilih karena 
keluarga lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk anak-
anaknya. 
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Pada model HS yang mengacu pada sekolah, keluarga HS juga 
memiliki pilihan-pilihan. Keluarga dapat memilih acuan kurikulum 
nasional atau kurikulum lain, semisal Cambridge A Leval yang 
digunakan oleh sekolah-sekolah internasional. Selain itu, banyak 
jenis kurikulum lain yang dibuat oleh pembuat kurikulum 
(curriculum provider) yang diakui di negara pembuatnya. 

Jika hendak mengacu pada kurikulum tertentu, keluarga HS dapat 
menentukan pilihan kurikulum mana yang diacu. Jika kurikulum 
nasional yang diacu, maka hanya ada satu jenis kurikulum yang 
dibuat oleh Kemdikbud, yaitu kurikulum yang digunakan di 
sekolah-sekolah. 

Walaupun menggunakan kurikulum nasional seperti sekolah, 
kreativitas bagi keluarga HS tetap terbuka, terutama dalam proses 
belajar yang disesuaikan dengan anak agar memperoleh hasil 
yang maksimal.  

Keluarga HS dapat menentukan sendiri buku referensi apa yang 
paling disukai, waktu belajar, dan juga cara mempelajari suatu 
mata pelajaran. Di luar mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian 
Persamaan, anak-anak HS tetap dapat mempelajari berbagai hal 
yang menjadi minat dan perhatiannya. 
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Sejak usia berapa anak 
bisa mengikuti HS?  
Pendidikan pada hakikatnya dimulai sejak bayi lahir. Bahkan, 
beberapa pendapat menyatakan bahwa pendidikan telah dimulai 
saat bayi masih di dalam kandungan. Sebab, bayi yang berada di 
dalam kandungan sebenarnya sudah dapat berkomunikasi dan 
menyerap apa yang di sekitarnya melalui ibunya. 

Dengan memandang pendidikan sebagai sebuah proses sejak 
dini, maka sebenarnya proses HS juga sudah dapat dijalankan 
sejak anak berada dalam usia dini. Proses pendidikan masa ini 
biasa disebut pendidikan anak usia dini (PAUD). 

HS pada usia dini bukanlah mengajari anak untuk belajar 
membaca, menulis, matematika, dan hal-hal akademis lainnya 
sejak bayi. Pendidikan anak pada usia dini menekankan pada pola 
pengasuhan yang sehat (good parenting). Selain itu, pendidikan 
anak usia dini juga ditujukan sebagai pondasi bagi anak agar 
memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut 
(sekolah dasar). 
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Pengasuhan yang baik menekankan pada proses penciptaan 
lingkungan yang kondusif agar anak memiliki perkembangan 
psikologis yang baik, serta pemberian stimulus untuk merangsang 
perkembangan jasmani- rohani dan perkembangan sosial serta 
emosional anak dari waktu ke waktu. 

Masa anak bayi hingga usia 6 tahun adalah waktu yang baik bagi 
para orantua yang menyukai gagasan HS dan ingin menerapkan di 
rumah. Pada rentang waktu ini, segala yang diserap anak sangat 
berpengaruh pada kehidupan anak setelah besar. Oleh karena itu, 
peran orangtua sangat diperlukan untuk memastikan bahwanilai-
nilai utama dan kebiasaan baik yang dipentingkan keluarga dapat 
diteruskan kepada anak-anak. 

Proses HS pada usia dini juga dapat digunakan sebagai 
penjajagan komitmen orangtua mengenai proses pendidikan yang 
diselenggarakan secara mandiri oleh keluarga. Pada rentang 
waktu enam tahun pertama ini, orangtua dapat “menguji” 
ketangguhan sekaligus kelenturannya di dalam menjalankan HS 
sehari-hari. Pada masa ini, orangtua dapat menguji antara 
idealisme, teori, keinginan dan realitas keseharian yang dihadapi. 

Pada saat anak menginjak usia sekolah, keputusan HS akan diuji 
karena pada usia ini ekspektasi keluarga besar dan lingkungan 
adalah mengirimkan anak ke sekolah sebagaimana praktek umum 
yang ada di masyarakat. Dengan menjalani HS sejak dini, keluarga 
dapat menimbang dengan tepat berdasarkan pengalaman yang 
telah dijalani selama enam tahun: apakah anak akan tetap HS atau 
beralih pada sistem sekolah. 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Apakah saya bisa 
melaksanakan HS sambil 
bekerja? 
Pertanyaan ini sebenarnya tidak bisa dijawab oleh orang lain, 
tetapi harus dijawab oleh penanya sendiri. 

HS secara prinsip menekankan pada pilihan orangtua/keluarga 
untuk bertanggung jawab sendiri dalam pendidikan anak. 
Keluarga memilih untuk menyelenggarakan sendiri pendidikan, 
baik secara mandiri maupun menggunakan bantuan orang, 
lembaga, infrastruktur sosial yang ada di masyarakat. 

HS berbeda dari sekolah dari sisi pengelolaannya. Pada sekolah, 
sistem dan standar sudah dibakukan sehingga orangtua dapat 
menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya pada sekolah. Sekolah 
bertanggung jawab mengenai pendidikan anak sesuai mandat 
yang diberikan orangtua. 
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Pada HS, tanggung jawab pendidikan itu ada pada orangtua. 
Bahkan seandainya pun orangtua mengikuti sebuah Komunitas HS 
tertentu, tanggung jawab itu tetap berada pada orangtua. 
Komunitas HS hanya menyediakan layanan dan bantuan untuk 
mempermudah proses HS yang sedang dijalankan.  

HS tidak boleh dan tidak bisa diperlakukan seperti sekolah, di 
mana orangtua mendelegasikan proses pendidikan anak pada 
sebuah lembaga tertentu. 

Jadi, jawaban dari pertanyaan ini berkaitan dengan manajemen 
proses belajar.  

Kalau orangtua dapat mengelola proses belajar anak secara baik 
(dengan tetap bekerja), maka HS dapat dijalankan. Tetapi jika anak 
masih belum bisa dilepas untuk mandiri dan proses belajar masih 
membutuhkan pendampingan yang besar, dibutuhkan pengaturan 
ulang mengenai pekerjaan yang dijalankan oleh orangtua jika 
tetap ingin menjalankan HS untuk putra-putrinya. 

Mana yang paling baik untuk keluarga Anda? Anda sendiri yang 
menentukannya. 
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Apa yang harus 
disiapkan orangtua 
untuk menjalani HS? 
Belajar! 

Modal utama dalam homeschooling bukan uang. 

Kesediaan belajar adalah modal pertama untuk menjalani 
homeschooling. Setelah itu, modal berikutnya waktu dan kesiapan 
untuk melakukan praktek membimbing anak-anak menjalani 
keseharian belajarnya. 

Mengapa proses belajar tentang homeschooling penting? 
 
Karena homeschooling bukan sekedar memindahkan sekolah 
ke rumah. 
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Jika ingin gratis, Anda bisa membaca aneka blog keluarga 
homeschooling baik keluarga Indonesia maupun luar. Untuk 
keluarga Indonesia, ada blog www.RumahInspirasi.com dan 
www.sakolabumi.com 

Untuk buku referensi penulis luar, salah satu yang kami 
rekomendasikan adalah: “The First Year of Homeschooling” 
karya Linda Dobson. 

Untuk buku dalam bahasa Indonesia, Anda bisa membaca buku 
“55 Prinsip dan Gagasan Homeschooling” karya Aar 
Sumardiono.  

Tentang praktek homeschooling, Anda bisa membeli buku 
“Pembelajar Mandiri” karya Yudhistira GS. Yudhis tidak pernah 
bersekolah formal sejak kecil dan saat ini kuliah di Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia. 
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Jika menginginkan pembelajaran yang lengkap dan terstruktur, 
Anda bisa mengikuti Kelas Online Rumah Inspirasi yang sering 
dilengkapi dengan Coaching/Pembimbingan selama 1 tahun. 

Di luar proses belajar di atas, Anda perlu bertemu dengan praktisi 
homeschooling yang berbeda-beda agar mendapatkan gambaran 
yang lebih praktis tentang praktek homeschooling yang beragam.  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PENULIS 

Ebook ini ditulis oleh Sumardiono, biasa dipanggil dengan nama Aar, 
seorang praktisi homeschooling yang tinggal di Jakarta, Indonesia.  

Keluarga Sumardiono melaksanakan HS untuk ketiga anaknya sejak mereka 
lahir. Anak pertama telah kuliah di Fakultas Ekonomi UI dan 
mendokumentasikan proses homeschooling yang dijalaninya dalam buku 
“Pembelajar Mandiri”. 

Aar banyak menulis buku dan ebook tentang homeschooling, diantaranya 
buku “55 Prinsip dan Gagasan Homeschoolingr”  

Materi pendidikan anak yang telah ditulis Sumardiono dalam bentuk e-Book 
antara lain: 
• “Belajar Mandiri, menyiapkan anak untuk masa depan” 
• “5 Tahap Belajar Mandiri, jenjang-jenjang stimulus untuk menyiapkan 

proses belajar mandiri ” 
• “Why Homeschooling? Apa yang membuat jutaan orang memilih 

homeschooling” 
• “FAQ Homeschooling, menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan 

mengenai homeschooling” 
• “Memulai Homeschooling, panduan untuk orangtua yang tertarik dengan 

homeschooling” 
• “20 Ide Kegiatan Flashcard, inspirasi kegiatan bermain-belajar bersama 

anak” 

Selain menulis buku dan ebook, Aar juga menulis jurnal praktek 
homeschoolings di blog Rumah Inspirasi (http://www.rumahinspirasi.com). Di 
dalam blog tersebut, Anda juga dapat memperoleh berbagai materi yang 
dapat Anda download secara gratis. 

Secara periodik, Aar mengisi webinar (seminar online) dan kelas online 
mengenai homeschooling dan parenting. 

Email: aar@RumahInspirasi.com 
Facebook: https://www.facebook.com/aar.sumardiono  
Instagram: @AarSumardiono @RumahInspirasi_Id
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