
HOME SHCOOLING

Model pendidikan di mana sebuah 

keluarga memilih untuk bertanggung

jawab sendiri atas pendidikan anak

anaknya 



 Kurikulum: menyesuaikan keinginan anak dan orang tua. 

Dengan memilih kurikulum pemerintah (Depdiknas) atau 

kurikulum asing

 Waktu bisa disesuaikan siswanya



 Tidak terpaku pada kegiatan akademik tetapi lebih banyak non akademik

 Misalnya anak suka dengan robot, guru membantu mengembangkan 

potensi siswa.

 Antara bakat (kreatifitas) dengan akademik dapat  tercapai 



 Kelulusannya bisa masuk sekolah negeri maupun swasta, namun lebih 

banyak ke swasta

 Ujiannya mengikuti kejar paket

 Gaji guru dari orang tua

 Tidak ada perekrutan secara langsung. 



Komunitas Home 
schooling  di Yogyakarta dan 

sekitarnya

Foto bersama Penggagas 
komunitas HS dengan relawan Penggagas Komunitas HS



Langsung berorientasi pada Cita-cita

Profesor Robot Arsitek 



Penyanyi Atlet renang indah



Bagaimana dengan Ujian Akhirnya?

Kejar Paket Bisakah masuk sekolah formal?



PONDOK PESANTREN
 Pondok Pesantren At Taqwa yang berlokasi di desa Kembang 

Maguwoharjo Depok Sleman 

 Cabang dari Ponpes  Sunniyah Salafiyah Pasuruan

 Kurikulum menyesuaikan Pondok Sunniyah Salafiyah Pasuruan 



PENGERTIAN pondok pesantren

 Asrama pendidikan tradisional, di mana para siswanya semua tinggal 

bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan 

sebutan Kiai

 Mengutamakan pendidikan agama



Macam Ponpes

 Ponpes Salaf  Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama Islam 

saja

 p Ponpes Modern  tetap mengajarkan pendidikan umum, di mana 

persentase ajarannya lebih banyak ilmu-ilmu pendidikan agama



Mata Pelajaran yang diajarkan

Fiqh

Tasawuf

Nahwu

Shorof

Tauhid, dll





FASILITAS SANTRI

Asrama

Ruang kelas

Ruang komputer

Masjid

Kantor Asatidz

Dll 







METODE PEMBELAJARAN

KLASIKAL

DISKUSI
KELOMPOK

(TERDIRI DARI 5-7 
ORANG)





SISTEM PENILAIAN

 Dilakukan penilaian 2 minggu sekali

 Ujian semester (6 bulan sekali)

 Santri dianggap lulus apabila nilai setiap mata pelajaran minimal 7

 Santri yang sudah lulus langsung dikirimkan ke Ponpes di Pasuruhan





BIMBINGAN BELAJAR

 Kurikulum

menggunakan k 13

 Tenaga pendidik 

Belum cukup baik karena masih 

anak kuliahan 

 Didirikan sejak 2 tahun yang lalu 

 Sarana prasarana 

Toilet, ruang kelas, kantor tentor

 Alamat  : jalan godean 

yogyakarta 

 Jumlah  siswa 

Ada 3 siswa kelas 5



ADAKAH PERTANYAAN ?? 

 1.

 2.

 3.




