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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, baik 

dalam proses berpikir, bersikap, maupun berprilaku. Pendidikan diharapkan 

mampu membentuk manusia yang berkualitas serta mampu mengembangkan 

potensi diri dan keterampilan sehingga menjadi manusia yang seutuhnya. 

Jalan menuju kepada pendidikan berkualitas dan memanusiakan manusia bisa 

dengan berbagai cara. Sehingga ada beberapa bentuk dan jalur pendidikan 

yang diakui dalam sistem pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia.  

Selain pendidikan formal dan nonformal yang banyak dijalankan oleh 

masyarakat, terdapat juga alternatif pendidikan lain, yaitu pendidikan informal 

yang berbasis keluarga yaitu homeschooling. Di mana kegiatan pendidikan 

informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan ini berbentuk kegiatan 

belajar secara mandiri. Jalur pendidikan informal sendiri dijelaskan dalam UU 

Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003, pasal 27 ayat 

2, seperti berikut, 

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan 

lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Meskipun 

pemerintah tidak mengatur standar isi dan proses pelayanan pendidikan 

informal, namun hasil pendidikan informal diakui sama dengan 

pendidikan formal (sekolah umum) dan nonformal setelah peserta didik 

lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

 

Secara eksplisit Undang-Undang Sisdiknas mengakui eksistensi 

pendidikan berbasis keluarga. Hasil pendidikan informal juga diakui sama 

dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian 

sesuai dengan standar nasional pendidikan. Peraturan terkait homeschooling 

juga terdapat pada Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang sekolahrumah, 

sehingga keberadaannya lebih diakui dan legal ada di Indonesia. 
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Sistem pendidikan homeschooling beberapa tahun ini semakin mendapat 

perhatian dari masyarakat dan mengemukakan sebagai pendidikan alternatif 

yang memerdekakan anak. Perkembangan homeschooling di Indonesia sendiri 

belum diketahui secara persis karena belum ada penelitian khusus tentang 

perkembangan asal-usulnya di Indonesia. Menurut Mulyadi (2007, hlm. 4) 

istilah homeschooling sendiri merupakan sesuatu yang relatif masih baru di 

Indonesia. Akan tetapi, jika dilihat dari konsep homeschooling sebagai 

pembelajaran yang tidak berlangsung di sekolah formal atau autodidak, maka  

homeschooling  sudah bukan merupakan hal yang baru lagi. Banyak tokoh-

tokoh sejarah sejarah Indonesia yang sudah mempraktekkan homeschooling, 

seperti KH. Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, dan Buya Hamka. Data yang 

dihimpun oleh Direktorat Pendidikan Kesetaraan Departemen Pendidikan 

Nasional (Sumardiono, 2007, hlm. 24) ada sekitar 1.000-1.500 siswa 

homeschooling. Di Jakarta ada sekitar 600 peserta homeschooling. Sebanyak 

83,3 % atau sekitar 500 orang mengikuti homeschooling majemuk dan 

komunitas, sedangkan sebanyak 16,7 %, atau sekitar 100 orang mengikuti 

homeschooling tunggal. Namun data ini seperti gunung es yang bisa jadi 

faktanya lebih banyak dari angka tersebut. 

Homeschooling berkembang dengan banyak faktor. Orang tua juga 

ketika memutuskan untuk memilih homeschooling tidak hanya karena 

keraguan atas sekolah formal dalam pendidikan, namun juga karena misalkan 

anak yang memerlukan perhatian khusus (abnormal), tidak punya biaya untuk 

sekolah, jarak sekolah dan rumah yang terlalu jauh dan lain sebagainya. Pada 

hakikatnya, baik homeschooling maupun sekolah umum, sama-sama sebagai 

sebuah sarana untuk menghantarkan anak-anak mencapai tujuan pendidikan 

seperti yang diharapkan. Perkembangan homeschooling di Indonesia 

dipengaruhi juga oleh akses terhadap informasi yang semakin terbuka dan 

membuat para orang tua memiliki banyak pilihan untuk pendidikan anak-

anaknya. Suyanto (2006, hlm. 5) mengatakan bahwa orang tua yang ragu-ragu 

terhadap kualitas pendidikan formal yang ada, sah-sah saja jika ingin 
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mendidik sendiri anaknya di rumah. Namun, tentu materinya harus sesuai 

dengan standar  yang berlaku. Untuk itulah anak-anak yang mengikuti 

homeschooling harus menempuh ujian kesetaraan, yang dapat diikuti melalui 

lembaga yang  dikelola oleh pemerintah, seperti Sanggar Kegiatan Belajar –

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (SKB-UPTD) yang sudah menyebar di 

seluruh kabupaten di Indonesia, dan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM) yang penyebarannya mencapai tingkat kelurahan. Dengan demikian, 

anak yang mengikuti program homeschooling dapat memperoleh ijazah sama 

seperti anak yang sekolah di sekolah formal, dan dapat melanjutkan 

pendidikannya di sekolah yang lebih tinggi pula. 

Homeschooling terdiri dari tiga jenis, salah satunya homeschooling 

berbasis komunitas atau sering disebut homeschooling group. Homeschooling 

group merupakan gabungan dari beberapa homeschooling dan mereka sendiri 

yang menyusun dan menentukan kurikulum, silabus, bahan ajar, kegiatan 

pokok, dan hal-hal lainnya. Pada jenis homeschooling ini peran ibu masih 

dituntut aktif dalam mendidik anaknya di rumah, namun juga ibu bisa 

mendelegasikan pendidikan anaknya kepada orang tua anak yang lain dalam 

komunitasnya atau mendelegasikan kepada orang lain atau lembaga tertentu 

yang mampu menjalankan homeschooling group.  

Keberadaan homeschooling group harus memiliki izin badan hukum 

yang akan menaungi kepentingan dan keberadaan homeschooling group. 

Bentuknya bisa berupa pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), PT atau 

Yayasan. Supaya anak yang mengikuti homeschooling bisa di data oleh 

pemerintah dan mendapatkan layanan pendidikan serta di akhir bisa mengikuti 

ujian kesetaraan. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di beberapa 

homeschooling, diperoleh gambaran tentang sistem pembelajaran di 

homeschooling, yang cukup berbeda dengan sistem pembelajaran yang sering 

dilihat di sekolah-sekolah formal. Lingkungan belajar yang seperti di rumah 

dan tidak banyaknya aturan membuat siswa merasa senang ketika belajar. Di 
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antara mereka ada yang belajar di rumah orang tua tertentu, di ruko, di 

madrasah, di masjid dan bahkan ada garasi rumah yang digunakan untuk anak-

anak bisa belajar. Kedekatan keluarga dengan pengelola homeschooling juga 

begitu eratnya ini bisa dilihat dari seringnya pertemuan di antara mereka, 

minimal satu bulan saat parenting class dan terkait komunikasi mereka bisa 

melakukannya setiap saat pada grup whattsapp yang mereka gunakan untuk 

berkomunikasi.   

Pentingnya keberadaan homeschooling yang bisa jadi solusi alternatif 

pendidikan di Indonesia dengan pengembangan kurikulum yang mandiri, 

memberikan motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian dengan 

mendeskripsikan secara mendalam pengembangan kurikulum di 

homeschooling sehingga tergambar apa yang tujuan pendidikan yang 

diinginkan, materi pendidikan, proses pengajaran dan evaluasinya yang 

dilakukan dalam membentuk pengalaman belajar dan profil lulusan yang 

sesuai. Penulis juga ingin mengetahui pengaruh pengembangan kurikulum 

yang mereka lakukan terhadap hasil belajar peserta didik. Penelitian tentang 

homeschooling di Indonesia sebenarnya masih relatif sedikit dan jarang 

sehingga data-data tentang  homeschooling  sukar  ditemukan,  hal  ini  terjadi  

mungkin karena jumlah homeschooling di Indonesia yang tidak banyak dan 

relatif masih baru.  Padahal sekarang cukup banyak orang tua, terutama di 

kota-kota besar, yang ‘melirik’ homeschooling untuk dijadikan jalur 

pendidikan bagi putra-putrinya yang memiliki masalah ketika belajar di 

sekolah formal. Salah satu komunitas homeschooling yang dikenal di 

Indonesia adalah Homeschooling Group (HSG) Khoiru Ummah. Mereka 

memiliki puluhan cabang yang tersebar di Indonesia, juga pengalaman dalam 

manajemen dan pengembangan kurikulumnya sangat menarik untuk diteliti. 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah Penelitian 

Masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang dan 

temuan studi pendahuluan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 
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penelitian penyelenggaraan kurikulum berdasarkan Aqidah Islam dan 

peningkatan pemahaman tentang kurikulum ini. Secara rinci identifikasi 

dikemukakan sebagai berikut. 

1. Belum diketahui seperti apa pengembangan kurikulum berbasis Aqidah 

Islam di Homeschooling Group.  

2. Belum diketahui sejauh mana pemahaman dalam memahami konsep dan 

tujuan kurikulum berdasarkan Aqidah Islam sehingga mampu 

mengoperasionalkannya. 

3. Adanya hambatan dalam implementasi kurikulum berbasis Aqidah Islam 

terkait kesiapan sumber daya manusia, sistem pengelolaan, dan sarana 

prasarana pendukung. 

4. Strategi implementasi kurikulum berbasis Aqidah Islam yang ditempuh 

masing-masing Homescooling Grooup. 

 

Dari identifikasi permasalahan di atas peneliti akan memfokuskan kajian 

penelitian terkait dengan pengembangan kurikulum berbasis Aqidah Islam 

khususnya pengembangan komponen kurikulum begitu juga meliputi 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum serta orientasi pendidik 

dan terkait pengaruh pengembangan kurikulum berbasis Aqidah Islam tersebut 

terhadap hasil implementasi kurikulum berbasis Aqidah Islam yang 

ditunjukkan oleh hasil belajar peserta didik.  

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan  batasan  masalah di atas maka rumusan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan kurikulum berbasis Aqidah Islam di HSG SD 

Khoiru Ummah? 

a. Bagaimana pengembangan komponen kurikulum berbasis Aqidah 

Islam di HSG SD Khoiru Ummah? 

b. Bagaimana orientasi, perencanaan, implementasi dan evaluasi 
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kurikulum berbasis Aqidah Islam?  

2. Apakah terdapat pengaruh antara orientasi, perencanaan, dan evaluasi 

kurikulum terhadap implementasi kurikulum berbasis Aqidah Islam? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara orientasi, perencanaan, implementasi, 

dan evaluasi kurikulum berbasis Aqidah Islam terhadap hasil belajar 

peserta didik? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan melaksanakan penelitian tentang pengembangan kurikulum 

berbasis Aqidah Islam di HSG SD penyelenggara adalah sebagai berikut : 

1. Memperoleh gambaran pengembangan kurikulum berbasis Aqidah Islam 

di HSG SD Khoiru Ummah. 

a. Memperoleh gambaran tentang pengembangan komponen kurikulum 

berbasis Aqidah Islam di HSG SD Khoiru Ummah. 

b. Memperoleh gambaran tentang orientasi, perencanaan, implementasi 

dan evaluasi kurikulum berbasis Aqidah Islam yang dilakukan oleh 

HSG SD Khoiru Ummah. 

2. Mengeksplorasi pengaruh antara orientasi, perencanaan, dan evaluasi 

kurikulum terhadap implementasi kurikulum berbasis Aqidah Islam. 

3. Mengeksplorasi pengaruh antara orientasi, perencanaan, implementasi, 

dan evaluasi kurikulum berbasis Aqidah Islam terhadap hasil belajar 

peserta didik. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Signifikansi hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan antara 

lain sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat, mempertajam 

dan menambah khasanah teoretis di bidang pengembangan kurikulum 

berbasis Aqidah Islam secara mendalam, baik pada landasan kurikulum 



7 

 

 
Taofik Andi Rachman, 2016 
PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS AQIDAH ISLAM DI HOMESCHOOLING GROUP TINGKAT 
SEKOLAH DASAR KHOIRU UMMAH 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 

berbasis Aqidah Islam, pengembangan komponen-komponen kurikulum 

berbasis Aqidah Islam yang terdiri dari pengembangan tujuan 

pembelajaran, pengembangan materi pembelajaran, pengembangan 

metode pembelajaran, dan sistem evaluasi pembelajaran. Selanjutnya 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam implementasi 

kurikulum berbasis Aqidah Islam yang ada di HSG Khoiru Ummah, 

khususnya kesesuaian antara perencanaan kurikulum berbasis Aqidah 

Islam yang telah dibuat oleh guru dan tim kurikulum dengan 

implementasi yang dilakukan, pengembangan strategi dan metode 

pembelajaran, dan gambaran interaksi dalam proses pembelajaran. 

Kemudian juga menjadi masukkan dalam sistem penilaian pembelajaran 

yang dilakukan kepada anak didik. 

 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam 

upaya untuk menyempurnakan penyelenggaraan kurikulum berbasis 

Aqidah Islam di HSG SD Khoiru Ummah. 

a. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

penyempurnaan dalam pengembangan dan implementasi 

kurikulum. 

b. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan 

kurikulum. 

c. Bagi supervisor dan ketua yayasan, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan supervisi dalam menyempurnakan kurikulum. 

d. Komite sekolah dan orang tua, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 

pendidikan khususnya penyelenggaraan pengembangan kurikulum. 

e. Bagi Program Studi Pengembangan Kurikulum, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian lebih lanjut. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penulis 

menggambarkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan; berisi latar belakang penelitian yang memaparkan 

tentang rasional melakukan penelitian, temuan penelitian dan fakta hasil studi 

awal sekolah, identifikasi masalah penelitian untuk merumuskan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk memberikan 

gambaran isi secara menyeluruh maka dideskripsikan struktur organisasi tesis. 

BAB II Landasan Teoritis; dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang 

relevan digunakan sebagai landasan atas kerangka berpikir untuk menyelesaikan 

masalah, kerangka berpikir dan penelitian terdahulu yang relevan. Pengembangan 

kurikulum berbasis Aqidah Islam merupakan kajian teori sehingga perlu dirinci 

dalam subbab-subbab yaitu hakikat kurikulum dan pengembangan kurikulum, 

pendidikan berbasis Aqidah Islam, pengembangan kurikulum berbasis Aqidah 

Islam. Berdasarkan kajian teori agar dapat menunjang kerangka pemikiran maka 

dipaparkan penelitian yang relevan yang mendukung perumusan kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian 

BAB III Metode Penelitian; berisi tentang metode penelitian yang meliputi 

pembahasan tentang model penelitian, desain, variabel penelitian dan definisi 

operasional, tentang lokasi, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, 

teknik dan langkah pengumpulan data, analisis data dan pengujian hipotesis, dan 

prosedur penelitian 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; berisi deskripsi hasil penelitian 

yang terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif meliputi pengembangan 

komponen kurikulum, proses pengembangan kurikulum dan hasil belajar. Data 

pengembangan komponen kurikulum terdiri dari perumusan tujuan, 

pengembangan konten, pengembangan strategi dan pengembangan evaluasi 

kurikulum. Sedangkan proses pengembangan kurikulum membahas tentang 

orientasi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Analisis data 

meliputi orientasi, perencanaan, implementasi dan evaluasi kurikulum berbasis 
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Aqidah Islam serta hasil belajar peserta didik. Sedangkan pengujian hipotesis 

meliputi uji pengaruh antara orientasi, perencanaan, dan evaluasi kurikulum 

terhadap implementasi kurikulum berbasis Aqidah Islam dan uji pengaruh antara 

orientasi, perencanaan, implementasi dan evaluasi kurikulum terhadap hasil 

belajar di sekolah penyelenggara.  

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi; merupakan bagian terakhir dari 

penulisan tesis yang membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi sesuai 

dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian. Bab ini memaparkan kesimpulan 

peneliti terhadap pembahasan dan hasil analisis temuan penelitian dan 

rekomendasi yang ditujukan kepada pengambil kebijakan maupun pengguna hasil 

penelitian serta peneliti selanjutnya. 

 

 


