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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 
Gagasan untuk bersekolah sangat baik, namun tidak semua anak cocok dengan 

pendekatan yang dilakukan di sekolah, tidak semua anak belajar dengan baik dalam 

lingkungan sekolah. (Mountney, 2009). Apapun bentuk ketidakcocokkan itu, ketika 

sesuatu tidak berjalan dengan baik di sekolah, homeschooling dapat menjadi 

alternatif jalan keluar (Johnson, 2012). 

 

Homeschooling merupakan suatu bentuk pendekatan pendidikan yang bersifat 

kekeluargaan dan memungkinkan anak untuk belajar dengan nyaman dengan 

orangtua sebagai gurunya, sehingga dengan pendekatan ini setiap anak dapat belajar 

kapan saja dengan orangtuanya (Harding & Farrell, 2003). Hal ini sejalan dengan 

definisi homeschooling menurut Korkmaz & Duman (2014) yang menyatakan 

bahwa kata homeschooling digunakan untuk orangtua yang mengajari anak mereka 

di rumah. Homeschooling dipilih karena karakteristiknya yang memberikan 

pendidikan yang cocok dan memenuhi kebutuhan anak (Mountney, 2009). 

 

Menurut Lowe & Thomas (2002) menyebutkan beberapa karakteristik dari 

homeschooling, yaitu: (1) Kurikulum nasional tidak perlu diterapkan secara utuh di 

rumah; (2) Rencana yang detail dan jadwal belajar yang ketat tidak diperlukan; (3) 

Orangtua dapat berubah dan beradaptasi selama melaksanakan homeschooling; (4) 

Pembelajaran formal hanya terjadi selama satu sampai dua jam selama sehari; (5) 

Pembelajaran informal menjadi sangat penting dan pekerjaan tertulis menjadi tidak 

terlalu penting; (6) Hampir semua pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan 

anak. 

 

Selain itu, Mountney (2009) menyatakan beberapa karakteristik dari 

homeschooling sebagai berikut: (1) Tidak ada batas kecepatan dalam belajar, anak 

dapat belajar dengan kecepatan dan waktunya sendiri; (2) Tidak ada batasan gaya 

belajar, anak dapat memilih gaya belajar praktikal, atau gaya belajar yang lebih 

banyak diskusi, atau gaya belajar lainnya; (3) Tidak ada skema belajar, jadwal 
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belajar, dan lain-lain; (4) Kebebasan preferensi pribadi. Keluarga dapat lebih 

banyak menggunakan komputer daripada buku, belajar pada siang hari daripada 

pagi hari, dan lain-lain; (5) Anak dapat menghabiskan lebih banyak waktu 

mempelajari apa yang mereka suka, atau cepat berganti topik setelah selesai 

dipelajari; (6) Keluarga dapat memilih kapan dan apa yang akan dipelajari; (7) 

Kesempatan belajar pada hal yang lebih luas seperti field trips, visits dan workshop. 

 

Namun dalam praktik pelaksanaannya, orangtua masih mendapatkan kesulitan 

dalam manajemen pembelajaran, sumber belajar dan ujian yang menjadi lebih 

kompleks seiring dengan usia anak yang bertambah (Mountney, 2009). Dalam 

penelitian lain, Korkmaz & Duman (2014) menyatakan bahwa orangtua dan siswa 

membutuhkan tempat untuk bertemu, mendapatkan buku dan bahan belajar, 

menemukan sumber belajar elektronik. 

 

Di sisi lain, penggunaan teknologi telah berkembang luas di lingkungan 

homeschooling, seperti penggunaan komputer dan tablet device secara umum 

(Skelton, 2016). Alias dkk (2013) menyatakan E-Learning sebagai salah satu 

elemen teknologi yang digunakan oleh homeschooling. E-Learning adalah 

pendidikan yang dilakukan melalaui internet, intranet, atau stand alone PC (Gautam 

& Tiwari, 2016). Selain itu, Jenkins & Hanson (2003) mengatakan bahwa E- 

Learning adalah proses belajar yang difasilitasi dan didukung melalui pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

 

Salah satu aplikasi yang dapat digunakan sebagai E-Learning untuk 

homeschooling adalah Moodle. Moodle adalah sebuah platform pembelajaran yang 

didesain untuk menyediakan pendidik, andiminstrator, dan pembelajar dengan 

sistem terintegrasi yang aman untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

diinginkan (Moodle, 2017). Aplikasi lainnya yang dapat digunakan sebagai E- 

Learning untuk homeschooling adalah Edmodo. Edmodo adalah komunitas belajar 

berbasis sosial dimana guru, siswa, dan orangtua dapat terhubung. Edmodo menjadi 

jembatan jarak antara bagaimana siswa menjalani kehidupannya dan bagaimana 

mereka belajar di sekolah (Edmodo, 2016). 
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Moodle dan Edmodo tidak diciptakan secara khusus untuk praktisi 

homeschooling. Salah satu aplikasi E-Learning yang diciptakan untuk 

homeschooling adalah Homeschool Minder. Homeschool Minder adalah aplikasi 

yang diperuntukkan untuk tutor homeschooling. Aplikasi ini menyediakan layanan 

penskoran profesional dengan biaya tertentu (Homeschool Minder, 2012). Aplikasi 

E-Learning yang diciptakan untuk homeschooling lainnya adalah Homeschool 

Manager. Homeschool Manager adalah aplikasi yang digunakan untuk 

mempermudah manajemen pengelolaan homeschooling. Aplikasi ini dapat melacak 

nilai, jadwal pelajaran, dan rekaman kehadiran (Homeschool Manager, 2015). 

 

Disamping aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia seperti disebutkan di atas, ada 

juga penelitian mengenai E-Learning untuk homeschooling yang dilakukan oleh 

Winarno & Setiawan (2013). Winarno dan Setiawan membuat sebuah E-Learning 

khusus untuk komunitas homeschooling. E-Learning yang dibangun oleh Winarno 

dan Setiawan dibuat dengan menggunakan MOODLE. E-Learning yang diterapkan 

pada komunitas homeschooling dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar 

mengajar sehingga mampu menigkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas 

pembelajaran penyelenggara dan peserta sekolah rumah. 

 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Aburas dan Shreef (2010), 

pembangunan sistem E-Learning dilakukan untuk meningkatkan hasil evaluasi dari 

tes/ujian homeschooling. Sistem E-Learning tersebut dibangun dengan sistem tutor 

pintar yang mampu mendiagnosis tingkat pengetahuan dari siswa yang melakukan 

tes di dalam sistem E-Learning. 

 

Dengan banyaknya contoh E-Learning yang sudah ada dan yang telah 

dikembangkan di atas, maka diperlukan perancangan konsep dan pembangunan E- 

Learning khusus homeschooling terbaru sebagai salah satu inovasi dan sarana untuk 

memfasilitasi praktisi homeschooling dalam memudahkan manajemen 

pembelajaran dan sumber belajar homeschooling seperti menemukan acuan 

kurikulum, mengelola sumber belajar dan soal evaluasi, mengelola data nilai siswa 

selama melakukan proses pembelajaran dalam aplikasi tersebut, serta menjadi 

tempat bagi praktisi homeschooling untuk saling berkomunikasi. 
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Maka dari itu, penelitian ini bermaksud untuk merancang dan membangun 

aplikasi E-Learning yang mengimplementasikan karakteristik-karakteristik dari 

homeschooling. Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode Waterfall. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

 

1) Bagaimana merancang fitur-fitur sistem E-Learning yang memiliki 

karakteristik homeschooling? 

2) Bagaimana  membangun  sistem  E-Learning  yang  memiliki karakteristik 

homeschooling? 

3) Bagaimana kualitas HomeschoolApp E-learning yang dikembangkan 

berdasarkan faktor kebergunaan (usability)? 

 

1.3. Batasan Masalah 

 
Agar pengembangan sistem E-Learning ini terarah dan tetap fokus, maka 

penulis batasi masalah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 

1) HomeschoolApp E-learning ini dibangun dengan berbasis web. 

2) HomeschoolApp E-learning berfungsi sebagai komplemen kegiatan 

pembelajaran homeschooling. 

3) Penelitian ini tidak sampai membahas pengaruhnya terhadap hasil belajar. 

4) Pengguna  dianggap sudah memiliki kemampuan operasional komputer. 

5) HomeschoolApp E-learning dibangun untuk homeschooling tunggal atau 

siswa yang memiliki keinginan belajar namun tidak dapat/ingin ke sekolah. 

6) Aplikasi yang dijadikan acuan adalah MOODLE, Edmodo, Homeschool 

Minder, dan Homeschool Manager. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai pada 

penelitian ini adalah: 
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1) Merancang sistem E-Learning yang memiliki karakteristik homeschooling. 

2) Membangun sistem E-Learning yang memiliki karakteristik 

homeschooling. 

3) Mengukur kualitas HomeschoolApp E-learning yang dikembangkan 

berdasarkan faktor kebergunaan (usability). 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang diharapkan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1) Bagi peneliti, 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, rujukan, atau 

pembanding bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan homeschooling, 

E-Learning, dan uji usabilitas yang sedang atau akan dilakukan oleh peneliti 

lainnya. 

2) Bagi tenaga pendidik 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk tenaga pendidik sebagai bahan 

masukan dan inovasi dalam proses pembelajaran agar terciptanya suasana 

lingkungan belajar yang menarik dan beragam. 

3) Bagi peserta didik 

Melalui penggunaan HomeschoolApp E-Learning diharapkan bermanfaat 

untuk peserta didik agar mendapatkan pengalaman baru dan terbiasa belajar 

dengan elektronik khususnya komputer. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 
Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa 

bagian sebagai berikut: 

 

1) BAB I Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

2) BAB II Tinjauan Pustaka 



6 
 

FITRI ANA DEWI, 2017 

PENERAPAN ASSOCIATION RULES MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI PADA SISTEM REKOMENDASI 

PEMILIHAN RESEP OBAT BERDASARKAN DATA REKAM MEDIS 

Universitas Pendidikan Indoenesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

Bagian ini memaparkan beberapa teori yang mendukung dalam pembuatan 

penelitian seperti teori E-Learning, homeschooling, dan perangkat lunak 

pendukung penelitian yang digunakan. 

3) BAB III Metodologi Penelitian 

Bagian ini merupakan penjabaran dari alur penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. 

4) BAB IV Temuan dan Pembahasan 

Bagian ini akan dibahas secara mendalam hal-hal yang akan menjawab apa 

yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah. 

5) BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dari bagian temuan dan pembahasan 

dan saran yang diajukan agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

rekomendasi penelitian selanjutnya. 


